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Kartringens nyhetsbrev

Kartringen

Vi samlas vid SOFT-montern på C-orten klockan 18:00 måndagen den 22 juli.
Därefter åker vi ut i skogen och diskuterar
kartfrågor i stort och smått. Till exempel, när
blir en punkthöjd en sten? Vad är gränsen för
stående grönt? Hur ritar man ett skyttevärn.
Med mera med mera.

Därefter blir det årsmöte i Kartringen vid Boden Arena (ca 20:00), exakt plats meddelas
vid samlingen. Mötet avslutas sedvanligt med
en bit mat eller fika på lämpligt ställe.
Välkommna!

Nyfiken som man är på
nya prylar, införskaffades
en Samsung Galaxy Tab
10.2. På den har jag
installerat demoversionen
av Momap för Android.
Ett program som ser väldigt snyggt ut på skärmen, dock finns det fortfarande en hel del att önska
i stabilitet. Så länge man
bara använder plattan för
Momap så går det skapligt. Men det är ju så att har man skaffat en
sån här pryl så vill man göra lite mer. Läsa
mail, fotografera, surfa m.m.

På bilden ovan syns Samsungs Galaxy Tab 10.2 med
sitt skyddande fodral, dessutom följer det med en penna som man kan rita på skärmen med. Den gäller det
att inte tappa bort.
Bilden till vänster visar kommungrundmaterialet med en
vegetationsbild från laserdata, samt mitt försök att rita
lite i Hemlingby, Gävle.

Efter ett tag när jag laddat in några fler ”appar”
så slutade Momap att fungera fullständigt, den
enda lösningen jag kunde finna var att fautom märkte jag att man måste tänka på hur
briksåterställa ”Paddan”.
stora bakgrundsbilder man använder. Jag
laddade in bilderna man gör från laserdata
När jag så försökt återskapa låsningen har jag
som är 2,5 x 2,5 km. När man försöker öppna
inte lyckats, dock kan det behövas några förbild nr 2 så är minnet slut. Dock läste den in
sök innan programmet kommer igång. Den
kartbasen över Gävle på 40 kvadratkilometer
verkar ha problem så länge den letar en GPSutan problem, men den har jag inte provat att
position.
rita i.
I vanliga fall använder jag Momap för handdator, den versionen känns betydligt stabilare än
den här, än så länge ska tilläggas.
Vid ritningen i fält märkte jag också att det blir
ganska yviga rörelser för att komma åt de
olika knapparna i menyn. Man ritar kartbilden
med den medföljande pennan men man måste använda fingret för övriga funktioner. Dess-

Plattan med fodral väger ca 1 kilo, inte mycket
kan tyckas men eftersom man för det mesta
går med den i ”färdigläge för ritning” kan det
kanske vara idé att montera den på ett skid-okartfodral eller liknande.
Stefan! Fortsätt utveckla så kan det bli bra!
Kalle Engblom

Kartrevidering hemma vid datorn.
I vintras när det var alldeles för mycket snö, även för mig, fick
jag i uppdrag att revidera en karta utan att åka dit. Ett s.k.
finjobb.
Kartan var gjord före datorernas intåg så den fanns endast i
tryckt form. Så det första jag gjorde var att använda scannern.
Sen satte jag mig och ritade kurvbilden från laserdata, den
gamla kartan talade om vilka höjder och sänkor som kartritaren ville ha med.
Som Ni ser har Bengt
Stark legat på en annan
nivå med kurvorna, landhöjningen?
Jag tolkade även in öppna ytor från laserbilden.
Grönområden fick jag
fram genom att det finska
programmet Karttapulatin
tolkade laserdata. Det
gula blev här alldeles för
överdrivet.
Kraftledningen på den
nya kartan tolkade jag in
med hjälp av Google
Maps och Googlebilen
som åkt på vägen.

Ordföranderutan
Sommar och sol. Semester.
O-Ringen med 5 dagars härlig
orientering väntar.
Jag är en av dem som inte
kan få nog av orientering,
även om vårsäsongen kan
vara lite väl häftig ibland. Man
vill komma igång med fältarbetet ordentligt eftersom det har
gått på sparlåga under vintern,
samtidigt ska klubbarna i
”mina” distrikt ha tävlingar och
Åter igen en bild på ordföhjälp med kartor och banor
rande ute i snön, ca 47 år
inför dessa. Då kan det bli
dagar med orientering från det senare än förra numret.
man vaknar till det man somnar.
Dessutom kan man bli inkallad av kollegor på panikjobb
där man får gå i skogen 10 timmar om dagen.
Kartkonventet ska vi i Kartringen hålla i. Programmet ska
spikas och inbjudan skrivas i dagarna. Jag kan behöva lite
hjälp med det praktiska när det närmar sig. Jag ska nämligen till Irland helgen före, en av mina bästa vänner ska
gifta sig. Jag får offra 25-manna, snyft.
Ha nu en riktigt skön sommar så syns vi i Boden!

Tack! Christer

Det som behövs göras i
fält är att kolla läget på
stenar m.m. Sankmarkernas lägen kunde jag med
ganska stor säkerhet
gissa mig till. Dessutom
behöver stigarna gås
över.

Tack för de åren Du lagt ner på Kartringen och
varit vår kassör. Du har gjort ett noggrant och
bra jobb, dessutom har Du blivit godkänd varje år
av våra revisorer!

Tidsåtgången blev ca 10
timmar per kvadratkilometer. Kan tänka mig att fältdelen tar ungefär lika lång tid.

Nu kan Du lägga ännu mer tid på träning, så att Du åter igen kan gå ut
med nr 1 på bröstet vid O-Ringen.

Sprang en träningsorientering på kartan för några veckor
sedan, den stämde väldigt bra, särskilt om man läste mycket
på kurvbilden. Inget fältarbete var gjort före träningen.

SOFT:s kartgrupp
Det finns en kartgrupp men den gör inte så stort väsen av sig.
Inte än så länge i alla fall. Dock har Kartringen fått in en representant och det behöver inte vara helt fel.
Arbete med en digital kartritarbok har påbörjats. I övrigt kan Ni
kolla in nyhetsbreven på http://www.orientering.se/Arrangor/
Kartfragor/
Sammankallande: Niklas Wrane
Övriga: Hans Lidén, Hans Greijer, Christer Carlsson & Kalle
Engblom.

Hoppas verkligen valberedningen har
hittat en ny kassör, nu när jag har
skrivit dessa rader.
Vi möts om inte förr vid Skogskarlsmatchen
mellan Upplänningarna och Gästrikarna.
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