Nyheds brev april 2019
ISOM 2017 tilføjelser og rettelser
Som jeg nævnede i nyhedsbrevet i december er der kommet nogle rettelser/tilføjelser til ISOM 2017. De er
nu indarbejdet i normen som betegnes ISOM 2017-2. Den ligger på KUs hjemmesiden i engelsk udgave.
Nedenstående ses et eksempel og en liste med de symboler som er rettet i forhold til ISOM 2017. De er ikke
med i den trykte udgave af den danske norm, men er med i de grundkort templates som ligger på
hjemmesiden.

ISSOM 2019

En ny sprintnorm er her i april vedtaget af IOF council og har fået navnet ISSprOM for bedre at kunne
skelne den fra o-kort normen. Normen er gældende for kort som anvendes efter 1. Januar 2020
En væsentlig nyhed er at symboler som er forbudt at passere nu er henlagt til IOFs konkurrence reglement.
Det gælder for nedenstående symboler. Det er stort set som vi kender det. Blot er den meget mørkegrønne
udgået og erstattet af 100% grønt, som nu er forbudt at passere og den vi i fremtiden skal bruge for hæk.
Symboler some er forbudt at passere
O-kort
ISOM 520 Area that shall not be entered
ISOM 708 Out-of-bounds boundary
ISOM 709 Out-of-bounds area
ISOM 711 Out-of-bounds route
Sprint kort
ISSprOM 201 Impassable cliff
ISSprOM 304.1 Impassable body of water
ISSprOM 309 Impassable marsh
ISSprOM 421 Impassable vegetation
ISSprOM 521.1 Impassable wall
ISSprOM 524 Impassable fence or railing
ISSprOM 526.1 Building
ISSprOM 528.1 Area with forbidden access
ISSprOM 534 Impassable pipeline
ISSprOM 707 Uncrossable boundary
ISSprOM 709 Out-of-bounds area
ISSprOM 714 Temporary construction or closed area.

Farverne i ISSprOM er de samme som ISOM 2017 og farve appendix dokumentet anvendes for begge
normer. ISSprOM og en template for fremstilling af grundmateriale findes på DOFs hjemmeside eller hentes
direkte via nedenstående link
https://www.dropbox.com/s/slw9k2pn3j546nn/IOF%20ISSprOM%202019%20.pdf?dl=0
DOFs hjemmeside, kort, dokumenter
DOFs hjemmeside er opdateret med forskelligt nyt vedrørende korttegning. Der er grundkort templatefiler
for ISOM 2017, ISSprOM 2019 og skolegårdskort i OCAD 9 og OCAD 10 for fremstilling af egne
grundkort med MapMagic materiale. OCAD 10 filen bruges, når man skal lave grundkort i nyere udgaver af
programmet.
For at man bedre kan navigere rundt og finde det man søger ligger der nu en liste med alle dokumenter og en
kort beskrivelse af indholdet.
Listen kan downloades direkte via nedenstående link
https://www.dropbox.com/s/r4xtk15oiw0wvhh/Liste%20dokumenter.pdf?dl=0
Georeferede kort for o-track
Finn Arildsen får med mellemrum henvendelser fra løbsarrangører, som ikke kan eksportere KMZ-fil fra
Condes til o-track.
Grunden vil som oftest skyldes, at koordinatsystemet overhovedet ikke er defineret i OCAD-filen.
I menuen Map / Set Scale and Coordinate System skal koordinatsystemet vælges til UTM/WGS84 Zone
32N.

Prøven på om en kortfil er korrekt geo-refereret er, at Condes i statuslinjen under kortet viser
længde/breddegraderne for muse-cursorens position. Hvis de rå geo-koordinater (UTM) vises i stedet, så er
kortet ikke korrekt geo-refereret og Condes kan derfor ikke oversætte fra rå geo-koordinater til de
længde/breddegrader, som skal bruges i KMZ-filen til O-track.
Uddannelse af korttegnere
Lokale kurser
Kortudvalget tilbyder fra august 2019 lokale kurser, så udvalgets kurser bliver tilgængelige for flere.
Kurserne afholdes i lokale klubhuse eller andre egnede steder for en eller flere klubber, som har slået sig
sammen om afvikling af et kursus. Klubberne står for alt det praktiske med kurset og indbydelse til egne
medlemmer, herunder forslag til skov/by kursusområde.
Ved hvert kursus skal bruges en projekter, som klubben som udgangspunkt leverer.
For rekognosceringskurset vil det være en fordel at klubben råder over en scanner og en printer.
Kurserne tilbydes i flere varianter: Et rentegningskursus og et rentegningskursus hvor rekognoscering
indgår. For begge varianter kan vælges sprintkort eller orienteringskort.
Kursusmateriale fremstilles af Kortudvalget og instruktøren og downloades af deltagerne før kurset. Det
optimale deltagerantal vil være 5-8 kursister.
Pris: kr. 300,- for de deltagere som har mulighed for at få kursusbetalingen dækket af kommunen. Ellers er
det gratis. Indbydelse med kursusprogram og pris udleveres til deltagerne til brug for ansøgningen.
Instruktører
Nord: Bjarne Olsen, bjarne@2olsen.dk, 25 37 66 91
Nord – østlige klubber: Flemming Nørgaard, flemming@compukort.dk, 40 60 44 61
Syd: Søren Germann, germann@jellingnet.dk, 61 70 43 70
Øst: Mogens Hansen, mogenshansen@hotmail.com, 30 31 69 92
Ønsker om kurser rettes til instruktørerne, med hvem dato og alt det praktiske aftales.
Kurserne tilbydes fra 1. august 2019.
Indbydelse med målgruppe og indhold kan hentes direkte via nedenstående link
https://www.dropbox.com/s/2arqt8qn983ae35/Regionale%20kurser.pdf?dl=0
Forårsseminarer
De traditionelle forårsseminarer i kredsene afholdes 11.-13. juni
NORD, tirsdag den 11. juni i Viborg
SYD, onsdag den 12. juni i Vejle
ØST, torsdag den 13. juni i Ballerup
Indbydelse kommer under nyheder på DOFs hjemmeside medio maj

Avenza Map
GPS er i dagens korttegning en uvurderlig hjælp i rekognosceringsarbejdet med optagelse af spor og
waypoints og vil på GPS’ens display give den aktuelle position på kortet. De bedste og mest anvendte har
været garmins MAP 62/64. De moderne mobiltelefoner er imidlertid i dag udstyret med så gode GPSchip, at
de er fuldt anvendelige for korttegning. Med app’en Avenza Map på sin mobiltelefon får man et rigtig godt
korttegningsværktøj. Fordelene er et stort display, og klubben skal ikke ud at investere i dyre GPS.
En vejledning i brugen af Avenza Map på sin mobiltelefon findes på DOFs hjemmeside under kortdokumenter-rekognoscering-vejledning Avenza Map.

Skråbilleder for sprintkort
SDFE har fotograferet hele Danmark i med skråfoto i en god opløsning. Billederne ligger nu frit på nettet og
styres af en applikation, hvor man kan se f.eks et hus fra alle verdenshjørner. Billederne opdateres løbende.
Nedenstående et eksempel fra Odder By.
Adressen er: skraafoto.kortforsyningen.dk

Signaturforklaring ISOM 2017
Der ligger en dansk signaturforklaring med ISOM 2017 symbolerne med den korrekte farvetabel, december
18, for alle symboler på DOFs hjemmeside under kort-dokumenter-rentegning-signaturforklaring ISOM
2017 december 18.
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