Nr 1, 2008

Kallelse till årsmöte 21 juli

2008-06-29

Årets årsmöte blir traditionsenligt efter årets kartpromenad.
Samling för avresa till kartpromenaden vid SOFT-montern på C-ortstorget
17:30. OBS! 17:30. Detta på grund av att det är en bit att åka.

Kartringens nyhetsbrev

Kartringen

I år ska vi åka till Älvdalen och kolla in grundmaterial framtaget med hjälp
av laserskanning. Det är Älvdalens Besparingsskog som skannat av sina
marker. Från det materialet har Älvdalens IF med hjälp av företaget FORAN och Skogsportens Gynnare tagit fram ett grundmaterial.
Efter kartpromenaden samlas vi för att äta landgång
eller dylikt samt att hålla
årsmöte. Detta gör vi vid
Östängs Kompani, en matservering i södra delen av
Älvdalen där det även finns
möteslokaler. (se karta)
För att vi ska veta att landgångarna räcker så vill vi
att Du ska anmäla ditt deltagande till Jan Wingstedt
jawi@jkpkart.com eller på
telefon 036-10 51 15 alternativt 0380-37 12 53.

Sprintnormen
Under våren har det varit en hel del klagomål på sprintkartor. Framförallt
har det varit kritik mot att barriärer i form
av opasserbara staket, murar och branter
varit för tunna. De linjedimensioner som
normen föreskriver får inte underskridas!
De behöver vara grova för att löparna
tydligt ska upptäcka dem i tid!
IOF gjorde en del ändringar under 2007
och det är många av oss som missat detta. Samtidigt är det så att det är minst lika
svårt att rita en bra sprintkarta som en
vanlig karta i skogsterräng. Framförallt är
digitaliseringsdelen väldigt tidskrävande.
Aktuella anvisningar och symbolbibliotek
finns att hämta på SOFT:s hemsida, För
arrangörer – Karta – Kartnormen –
Sprintnormen.

Intresseföreningen För Sveriges
Orienteringskartritare
Vi finns på nätet!
http://www.kartringen.se

Kartbanken
Arbetet med att ta fram ett nytt
program som ska ersätta det
gamla kartregistret pågår för
fullt. Om en till två veckor hoppas SOFT programmet är så
funktionellt att det kan läggas
ut så alla har möjlighet att lägga in kartor. De återkommer
med mer information om detta.

Kvalitetssäkringsprojekt
Enligt beslut på Förbundsmötet
ska SOFT se över rutinerna för
kvalitetssäkring. Dels ska rutinerna ses över rent allmänt när
det gäller arrangemangen och
detta håller Niklas Wrane.
Ett speciellt projekt ska se över
rutinerna för kvalitetssäkring av
kartproduktionen. Just nu pågår rekrytering av en extern
projektledare.

Grundkarteprojektet
Som ett resultat av diskussionerna på Kartforum och på
Förbundsmötet kommer vi
även att starta ett projekt som
ska se över hur vi på bästa sätt
ska kunna nyttja den nya tekniken när det gäller grundmaterial. Projektledare här är Andreas Oxenstierna.

Certifiering av Lärkarteprojektet
Några distrikt har redan aviserat att
man
under 2008 tänker starta upp
färgutskrifter aktiviteter
med anledning av lärkartSOFT:s Kartgrupp fortsätter arbetet med certifiering av färgutskrifter. Certifierade skrivarenheter
presenteras på orienteringsförbundets hemsida. En nyhet i år
var att alla som lämnade in bidrag, godkända som underkända,
fick några rader med kritik på utskrifterna.
Certifieringen gäller för 2008 och
alla som vill certifiera sina utskrifter måste en gång om året skicka
in utskrifter för kvalitetsgranskning. Nästa certifieringsomgång
kommer att ske sent i höst. Sista
inlämningsdag är 15 november.
Förutsättning kommer att finnas
på SOFT:s hemsida senast 1
september.
En annan nyhet är att det nu ligger ett dokument på SOFT:s
hemsida som tar upp några av de
vanligaste problemen man råkar
ut för vid utskrifter. Texterna är
generellt utformade då det är
omöjligt att ge skrivarspecifika
tips eftersom det hela tiden kommer nya modeller.
Mer information finns på SOFT:s
hemsida under, För arrangörerKarta-Tryck.

Flygfotograferingen
2008
Årets flygfotografering har varit
rekordstor. 61 områden med sammanlagt 425 bilder har fotograferats i år. Under senare år har antalet bilder varit mellan 200 - 300.
Anledningen till det stora antalet
bilder är givetvis att det här kan ha
varit det sista året som det gått att
beställa analoga bilder.
Kartringens nyhetsbrev. Nr 1 2008.
Redaktör: Karl-Erik Engblom
kallekarta@swipnet.se
070-13 11 235

projektet. Det finns fortfarande möjlighet för fler att komma med på tåget.
De erfarenheter man kan dra så här
långt är emellertid att det är lättast
att komma igång om projektet drivs i
klubbregi. Klubbarna söker då själv
pengar ur Idrottslyftet. Nästa ansökningsstopp är 1 september

Ocad(8)-tips
När Du har en gammal handritad karta
som Du vill använda som bakgrund i
Ocad kan Du passa in den i rikets nät
genom att reda på koordinaterna via
t.ex. Eniro Kartor, där det finns flygbilder
över hela Sverige. Där finns den liten
meny som heter visa koordinat.
Kartan i Ocad har Du förstås ställt i ordning så den visar koordinater i Rikets
Nät. Markera 3-4 punkter i ocadfilen
med passmärken el. dyl. Dessa ska
ligga så långt som möjligt från varandra.
Passa sedan in din scannade karta mot
dessa punkter. Är det nu inte för stora
skevheter i den gamla kartan borde den
stämma skapligt mot dina punkter.
För att Du nu ska få en bakgrundskarta
som alltid hamnar på samma plats även
om Du öppnar den i annan dator ska Du
göra så här:
Dölj alla symboler, Du ska nu bara se
den gamla kartan på skärmen. Välj Arkiv-Exportera-Tiff…
Som Tiff-typ anger Du Georeferad med
pixelstorlek 1 m dessutom ska du bocka
i rutan: Skapa world-fil (tfw). Använd
kartutsnitt för att få med det Du vill av
gamla kartan.
Nu skapas två filer tif och tfw som gör
att om Du öppnar bakgrundsbilden i
Ocad och har markkoordinater markerat
så hamnar den alltid på samma plats.
De bägge filerna måste dock ligga i
samma mapp.
Att man sedan kan spara om tiff-filen till
en jpg och döpa om tfw till jgw och sedan lägga in den i PC-mapper som bakgrund är en annan fördel.

