Nyheds brev september 2019
ISSprOM 2019
Som jeg nævnede i nyhedsbrevet i april er der kommet en ny norm for sprintkort, som er gældende fra 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 som er forbudt at passere
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 2019 er de samme som ISOM 2017 og farve appendix dokumentet anvendes for begge
normer. ISSprOM 2019 og en template for fremstilling af grundmateriale kan downloades fra DOFs hjemmeside
kort-dokumenter

Nedenstående en sammenligning mellem ISSOM 2006 og ISSprOM 2019 med de ændrede/nye symboler.
En detalje er at passabel mur, som kun falder til den ene side, har halve, prikker på faldsiden.

IOF nyt
IOFs kortudvalg arbejder på et farve appendix for ISSprOM, som kommer senere i efteråret.
En stor nyhed her er at IOF nu anbefaler print af sprintkort fremfor offsettryk!
Envidere har udvalget, i lighed med vores farve testside, lavet en testside med kort fra alle 4 IOF dicipliner.
Filen og en fil med instruktion til brug kan downloades fra DOFs hjemmeside (under kort-dokumenter). Den
offsettrykte og printede testside kan fås ved undertegnede eller kortkonsulenterne. Jeg tager testsiderne med
til de o-løb jeg deltager i her i efteråret, så tag bare fat i mig.

Uddannelse af korttegnere
Lokale kurser
Som nævnt i sidste nyhedsbrev tilbyder kortudvalget nu lokale kurser.
Kurserne tilbydes i flere varianter: Et rentegningskursus og et rentegningskursus hvor rekognoscering
indgår. For begge varianter kan vælges sprintkort eller orienteringskort.
Som noget nyt tilbydes nu også kurser i fremstilling af MTB kort. Erik Flarup som har tegnet alle MTB
kortene for VM i Danmark vil stå for disse kurser.
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
MTB: Erik Flarup, eriktina@mail.dk, Telefon 40 78 72 14
Ønsker om kurser rettes til instruktørerne, med hvem dato og alt det praktiske aftales.
OK Esbjerg og Silkeborg OK har allerede taget imod tilbudet og her afvikles kurser i september og oktober.
Indbydelse med målgruppe og indhold kan hentes direkte via nedenstående link
O-KORT: https://www.dropbox.com/s/0djts67fdcvopfe/O-kort%20indbydelse%20lokale%20kurser%20.pdf?dl=0
MTB-KORT: https://www.dropbox.com/s/cagjgw62xcoexvq/MTB%20indbydelse%20lokale%20kurser.pdf?dl=0
Specialsymboler
For at IOF specialsymbolerne bruges ensartet i hele landet anbefaler kortudvalget at nedenstående betydning
for symbolerne bruges. Meget stort markant træ og stort markant træ er nu et symbol i normen og ikke mere
med i specielle symboler.

De mange MTB spor som etableres i skovene er et større og større problem symbolmæssigt.
Som udgangspunkt er stisymbolet det symbol der skal bruges for MTB spor.
I helt specielle tilfælde (f.eks teknikspor) hvor sporene er så snoede og tætte at det er umuligt at vise dem
med sti symbolet har kortudvalget besluttet at et alternativ kan tillades.
I så tilfælde anvendes en grå fuld linie med en hvid linie under.
Dimensioner (1:10.000) 50% fuld sort linie 0,2mm med 0,6 mm hvid under.
Symbolet er med i ISOM 2017 grundkort template (jan 2019) som ligger på DOFs hjemmeside
Ved IOF arrangementer tillades symbolet ikke

Ny højdemodel
Højdemodellen, som er hele grundlaget for kurver og skyggekort, blev sidst opdateret i 2014-15 og nu er en
helt ny optagelse i gang med endnu større nøjagtighed. Der er startet i Østjylland/Fyn 2018, hvor data blev
tilgængelige marts/april 2019.
Hele landet dækkes i løbet af 5 år i henhold til nedenstående kort og data er således tilgængelige på Sjælland
marts/april 2020.
Ved bestilling ved MapMagic får man helt automatisk det nyeste materiale. Fordelen er at vegetationskort
og skyggekort bliver mere up to date

Grundkort materiale leveret af MapMagic
Til brug for opsætning af grundmateriale leveret af MapMagic kan der downloades en vejledning som
gennemgår de enkelte trin i processen frem mod det endelige grundkort. Udgangspunktet er en templatefil
som findes på DOFs hjemmeside.
Vejledningen er på DOFs hjemmeside kort - dokumenter
Registrering af kort i o-service

En opfordring til at bruge den mulighed der findes i O-service for at registrere o-kort. Det er muligt både
med tekst, men også med geografisk placering, da navne på områder meget ofte kræver lokalkendskab.
Tidligere afspejlede kortoplysningerne trykte kort, dvs med en registering på hvert kortudsnit, målestok mm.
I dag laves blot en registrering for relevante områder, hvorfra man så kan benytte hele området eller mindre
udsnit, da kortdata jo behandles digitalt.
Hvor detaljeret hvert område beskrives, er op til den enkelte kortadministrator, blot man altid husker at
angive norm, kontaktperson og geografisk placering.
Man skal være registreret som klubbens kortadministrator for at at få adgang til at oprette og rette kort.
En manual for Kortadministrator, finder man under menuen hjælp-manualer.
Nyhedsbrev april
Sluttelig anbefaler jeg at læse nyhedsbrevet fra april, hvis du ikke har set det endnu. Det findes på DOFs
hjemmeside under kort-dokumenter
Du kan blandt andet læse om, Georeferede kort for o-track, Avenza map for smartphones og skråbilleder for
sprintkort.
10 september 2019
Flemming Nørgaard

