Dansk Orienterings-Forbund
Til

Udvalgets medlemmer
HB & stab

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017
Mødested:

FROS’ klubhus, Fredericia

Mødedato:

tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30

Mødedeltagere:

John Holm, Formand (JH)
Knud Erik Thomsen, Syd (KET)
Mogens Hansen (MH)
Claus Mikkelsen, Øst (CM)
Steen Frandsen, Nord (SF)
Flemming Nørgaard (FN)

Afbud:

Asger Jensen, Øst (AJ)

Referat:

Flemming Nørgaard (FN)

A. Godkendelse af referat
Referat nr. 3/2016 af mødet den 19. september 2016
Referatet godkendt
B. Debatpunkter – Fremadrettet
1. Status ny teknik og grundmaterialer
Der er i 2016 bestilt grundmaterialer for 37 o-kort og 37 sprint/skole-nærkort/skolegårdskort.
Desuden er der leveret en del nye orthofoto.
For alt grundmateriale over skovområder leveres nu, udover det traditionelle hillshade kort
(skyggekort), yderligere hillshade generet som "sky view" og vegetationskort baseret på
reflektionsdata genereret på basis af de samme LIDAR data (laserscanninger) som det
traditionelle hillshade kort. Disse kort tages ind i tegneprogrammet som baggrundskort
Dette er gjort mulig, idet Ulrik Nielsen som er ingeniør fra DTU med speciale i
radarsignalbehandling og dataanalyse har lavet en softwarepakke MapMagic til automatisk
behandling af data fra kortforsyningen.
Softwarepakken trækker endnu flere oplysninger ud af laser scanningerne, idet vegetationskort
baseret på reflektionsdata nu også er en del af den vifte af gode grundmaterialer, som er
resultatet af den meget nøjagtige laserscanning af hele landet i 2015/16.
Også disse kort vil fremover vil være en del af DOF leveret grundmateriale.
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Kortene kan også hentes direkte fra Ulriks hjemmesiden mapmagic.dk tillige med FOT og kurver i
dxf format. Og det er gratis.
C. Status – Igangværende opgaver
1. Økonomi 2017
Budget er godkendt af HB. Der er i budgettet af sat penge til tryk af kortnorm.
2. Kortkonsulentopgaver på DM’er med mere 2017-2018
De to tilgængelige lister blev gennemgået og opdateret på listen administreret af Kell Sønnichsen
og Finn Blom. Listen er vedlagt i slutningen af referatet.
3. ISOM - International Specification for Orienteering Maps
Kortnormens tekniske del er vedtaget af Council ved mødet 20.-21. januar i Polen.
4. Uddannelser 2017
Kortsuperviser holder OCAD kurser 6., 7. og 8. februar i henholdsvis ØST, SYD og NORD
(kurserne er afholdt med 40 deltagerere fra 25 klubber)
Der vil blive afholdt forårsseminarer maj/juni i hver kreds
5. Årets kortprofil
JH kontakter vedkommende for at høre om han kan være til stede ved årsmødet. Ifald han ikke
kan møde, uddeles det synlige bevis ved en senere lejlighed. SF deltager i årsmødet og
begrunder kortudvalgets valg af vedkommende.
D. Efterretning – sager til orientering
1. Nord
Steen stopper ved repræsentantskabsmødet i HB, men fortsætter i kredsbestyrelsen
2. Syd
Intet at bemærke
3. Øst
Intet at bemærke
4. IOF repræsentanten
Flemming Hjort Jensen er pr. 1. Januar stoppet i IOFs kortkommissionen. Kortudvalget udtrykker
en stor tak til Flemming for et godt og engageret arbejde i kommissionen, hvor han har været
ansvarlig for uddannelsen og stået for de åbne kortkonferencer i forbindelse med WOC.
Han har desuden været en utrættelig talerør for danske interesser i forbindelse med tilblivelsen af
den nye kortnorm.
Det har ikke været mulig for kortudvalget at finde en afløser for ham.
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5. Mogens Hansen
MH udtrykte frustrationer over langtidsterminslisten, som er mangelfuld og delt på to lister.
Det gør det vanskelig at planlægge for support og tildeling af kortkonsulenter til de enkelte
arrangementer. Kortudvalget er enig.
6. Kortsupervisor
Intet at bemærke
7. Nyt fra DOF ved Steen
Reglementet er vedtaget og trykt. Målestokken for H/D 60+ skal være 1:7.500
I forbindelse med at DIF omlægger sine regler for tilskud fra aktiviteter til opfyldelse af målsatte
strategier, afholdes en række møder om strategiske spor. Mødet vedrørende skov / kort afholdes
12. februar
8. Formanden
Aflæggelse af årsrapport er 2016 styret af en skabelon med vægt på aktiviteter.
E. Kommunikation – Hvad og hvordan
1. Hjemmesiden
FN fortsætter almindelig vedligeholdelse af hjemmesiden.
F. Eventuelt – Mødeplanen
1. Mandag den 19. juni kortudvalgsmøde 2/2017
2. Mandag den 18. september kortudvalgsmøde 3/2017
3. Fredag-lørdag den 10. – 11. November kortkonsulenttræf
Nedenstående listen over tildeling af kortkonsulenter. Konsulenter markeret med * er forslag og ikke
endelig på plads
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