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Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2018
Mødested:

FROS’ klubhus, Fredericia

Mødedato:

mandag den 8. januar 2018 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. 3/2017 af mødet den 18. September 2017
Referatet godkendt
B. Debatpunkter – Fremadrettet
1. Status ny teknik og grundmaterialer (FN)
Der er i 2017 hos DOF bestilt grundmaterialer for 70 kort, 28 o-kort og 42 sprint/skolegårdskort.
Desuden har MapMagic leveret en del materiale for grundkort direkte til klubber.
MapMagic er opdateret og man kan nu bestille materialet i 3 grupper.
Lidar - kurver, hilshade (nu to forskellige fremstillingsmåder) intensitetskort og vegetationshøjde.
Orthofoto - nyeste forårsbilleder. Tilgængelige i det sene efterår.
FOT - Også kaldet GeoDK er topografiske data. Bygninger, veje, grøfter, træer osv.
Lidar data er fremstillet på grundlag af den nyeste laserscanning fra 2015-16. Der er ingen udsigt
til at der kommer en ny landsdækkende scanning de første mange år.
Orthofoto fremstilles på grundlag af fotoflyvninger hvert forår og er tilgængelige i det
sene efterår. Ved enhver revision vil det derfor være fornuftig at bestille dem. De er
gratis - også ved bestilling gennem DOF.
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FOT betegnelse dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og
vedligeholder sammen. Dette inkluderer vektordata af bygningsomrids, veje, stier, grøfter osv.
Nøjagtigheden af FOT-data kan variere meget i skovområder fra område til område (kommune til
kommune), og skal altid kontrolleres og (rettes til) op mod Lidar data
C. Status – Igangværende opgaver
1. Økonomi 2017
Budget for 2018: Udover de tilbagevendende udgifter vil der være udgifter til offsettryk af
kortnormen ISOM 2017 og nogle ekstra udgifter til kortkonsulent for WMTBOC (VM i MTB-O).
JH vender det med Kenneth Majkjær Mikkelsen.
Som følge af de nye strategimål i DOF skal vi kende antallet af korttegnere i forbundet.
Klubberne vil på mail blive anmodet om at indsende antal korttegnere baseret på vedlagte
kompetanceprofil skema, hvor niveau 3 og 4 er egentlige korttegnere. (FN)
2. Kortkonsulentopgaver på DM’er med mere 2018-2020
Listen blev gennemgået og opdateret med kortkonsulenter. Listen er vedlagt referatet.
Kortudvalget har stadig et stort ønske om at listen opdateres oftere og med en større tidshorisont.
MTB-O arrangementerne bør også medtages!
3. ISOM 2017 - International Specification for Orienteering Maps
Teksten og opsætningen blev gennemgået og godkendt. Det blev besluttet i første omgang at gøre
normen tilgængelig i en pdf udgave og give korttegnere mulighed for bemærkninger. Herefter vil
den blive offsettrykt i 2000 eksemplarer. Omslaget med alle symbolerne vil blive trykt i 5000
eksemplarer for uddeling til løbere.
En stor tak til Søren Germann for en grundig og professionel sproglig korrektur. Med Sørens
kortfaglige indsigt har det været meget værdifuldt.
4. Uddannelser 2018
FN holder på DOF-akademiet den 13. Januar et 4 timers kursus i skolegårdskort og orientering om
muligheder for grundkort med 15 deltagere.
I februar 2018 afholdes OCAD rentegningskurser for sprintkort i SYD, NORD og ØST kredsen.
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne
vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet.
ØST
Mandag den 5. februar, 2018, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
SYD
Tirsdag den 6. februar, 2018, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
NORD
Onsdag den 7. februar, 2018, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg
I maj-juni afholdes rekognosceringskursus i hver kreds.
Mødereferat 2/2017

Side 2 af 5

Kortudvalget

D. Efterretning – sager til orientering
1. Nord
Intet at bemærke
2. Syd
Intet at bemærke
3. Øst
Intet at bemærke
4. Mogens Hansen
Intet at bemærke
6. Kortsupervisor
Der har ialt været 111 deltagere på 8 kurser i 2017
I den sidste opdatering af OCAD 12 er der mulighed for danske symbol navne.
7. Formanden
Færdiggør kortudvalgets beretning og indsender den til DOF
E. Kommunikation – Hvad og hvordan
1. Hjemmesiden
FN fortsætter almindelig vedligeholdelse af hjemmesiden.
F. Eventuelt – Mødeplanen
1. Mandag den 4. Juni, KU møde
2. Mandag den 24. September, KU møde
3. Fredag-lørdag den 9. – 10. november kortkonsulenttræf

Nedenstående skema med inddeling af korttegnere og listen over tildeling af kortkonsulenter.
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