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A. Godkendelse af referat
1. Referat nr. 1/2009 af mødet den 11. januar 2010
Kortkonsulenttræffet i efteråret er 12-13 nov. Ikke 11-12 som skrevet i referatet.
Referatet godkendt
B. Debatpunkter – Fremadrettet
1. Status ny teknik og grundmaterialer
FN gav en redegørelse om status for laserfremstillede kurver.
Der er nu bestilt og leveret laserkurver til 44 klubber dækkende 229 skov- og parkområder.
Næste bestilling afgår til COWI 1. juni 2010. Bestillingen 1. marts var på 14 områder og det
må forventes at antallet fremover ligger på dette niveau eller langsomt falder og således vil
være ca. 50 pr år.
COWI aftalen udløber med udgangen af 2010. Materialet fra COWI har betydet et kæmpe
fremskridt for fremstillingen af orienteringskort og der er indledt forhandlinger om en
fortsættelse af samarbejdsaftalen. Ved det første møde blev der udvekslet erfaringer med
aftalen og både COWI og og DOF var yderst tilfredse. Man var enige om at forny aftalen på
grundlag af indhøstede erfaringer og den nedgang i antal af områder som naturligt vil
komme efterhånden som behovet bliver dækket.
Kortudvalget anbefaler og indstiller til HB at prisen til klubberne for COWI materialet holdes
på samme niveau som nu. Udvalget ønsker af kvalitetshensyn at alle som nytegner eller
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reviderer kort anvender COWI kurver og at også mindre klubber med få midler kan afse
penge til det.
Mange kommuner vil i fremtiden kunne levere laserkurver med deres tekniske kort. De er
imidlertid ikke gode til fremstilling af O-kort da de er generaliserede og med 1 meters
ækvidistance. De mindre formående klubber kan dog nemt blive fristede til at anvende dem
hvis COWI materialet bliver for dyrt og klubben har, eller kan få, en aftale med kommunen
om gratis kortmateriale for fremstilling af o-kort.
Vision 2015
Listen med forslagene blev gennemgået og kortudvalget noterede sig de 3 indsats områder
som skal igangsættes nu. Unge ledere, Vores idrætsarena ”skoven og kortet” og lettere
tilgængelige kort.
Korttegning med tilskud fra Elite facilitetsudvalget (tidligere Lokale og Anlægsfonden)
Svinkløv Plantage og Nymindegab Plantage kører planmæssigt. Der arbejdes med Møns Klint
som det tredie område.
Tilføjelse til kortreglementet vedrørende kort fremstillet for DOF midler.
Det fremlagte forslag blev godkendt. MH indsætter teksten i reglementet og JH opdater
hjemmesiden.
Find-vei-i. projektet
Kortene bør udformes så de er velegnede til GPS orientering.
Værktøj til støtte for valg af DM terræner
KET præsenterede en liste fra sydkredsen. Der blev udtrykt betænkeligheder ved en
omfangsrig liste, da det kunne være svær at vurdere de enkelte skove og nogen kunne
være glemt. Det blev besluttet at lave en beskrivelse af hver disciplins karakteristika og
fulgt af en liste med 3-4 skove som gode eksempler inden for hver kategori.

C. Status – Igangværende opgaver
1. Økonomi – 2010 – budget 2011
JH forelagde budget for 2011. Ingen bemærkninger.
2. MTB-O orientering
MH har i forbindelse med EM MTB-O udarbejdet en vejledning i ”oversættelse” af O-kort til
MTB-kort. MH frisker den op og den sættes på hjemmesiden.
3. ISOM 201x
Det går meget træg med informationer fra IOFs kortkomite. Der er udarbejdet et 100 siders
oplæg, men det er ikke udsendt til høring i landene endnu. Forhåbentlig sker der noget i
forbindelse med ICOM (IOF Conference on Orienteering Mapping)og IOFs kortkommites
møde i forbindelse med VM i Trondheim.
FHJ og FN deltager i begge arrangementer, FN med et indlæg om brugen af laserscanning i
Danmark.
Endvidere deltager JH, FN og FHJ i et møde i kortgruppen i NORD-regi.
4. Kortkonsulentopgaver på DM’er 2010-2014
Oversigten blev gennemgået og opdateret. Sættes på hjemmesiden
D. Efterretning – sager til orientering
1. Nord
SF, Intet at bemærke
2. Syd
KET, Seminaret i sydkredsen er afholdt med 27 deltagere. Der var meget positiv respons fra
deltagerne. Deltagerne blev stærkt opfordret til at bruge kortkonsulenterne.
3. Øst
AJ og CM, korttegningskursus for rutinerede korttegnere søndag den 31. Januar med Asger
som instruktør blev efter en udsættelse aflyst på grund af den megen sne i skoven. DM stafet kortet Ganløse Ored er i god gænge. Farum OK arbejder godt med det.
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4. IOF – repræsentanten
Der afholdes ICOM (IOF Conference on Orienteering Mapping) i forbindelse med VM i
Trondheim. Hovedtemaet er LIDAR-data (laserscanning)
Der blev fra flere sider udtrykt utilfredshed med at IOFs kortkomite ikke havde overholdt sin
egen fastsatte køreplan for revision af ISOM (kortnormen)
5. Kortsupervisor
Forårets kort kurser afholdes alle i maj måned. Kurset i Syd er afholdt i Nørreskoven med
27 deltagere og et lignende antal forventes i henholdsvis Nord og Øst-kredsen.
Fokus på kurserne er grundkortet, generalisering og anvendelse af COWI-kurver.
(kurserne i henholdsvis NORD og ØST, som blev afholdt kort efter kortudvalgsmødet havde
henholdsvis 23 og 28 deltagere)
6. Formanden
Årets kortprofil sættes på DOFs hjemmeside i lighed med andre æresbevisninger, JH
Årets kortkonsulenttræf afholdes på Sjælland 12-13 november.
E. Kommunikation – Hvad og hvordan
1. Hjemmesiden
Listen med adresser på firmaer der fremstiller print og offsettryk opdateres..
F. Eventuelt – Mødeplanen
2010
Mandag den 11. januar

Fagudvalgsmøde, Kort

Odense

Mandag den 3. maj

Fagudvalgsmøde, Kort

Middelfart

Mandag den 20. september

Fagudvalgsmøde, Kort

Middelfart

Fredag/lørdag den 12-13. November

Kortkonsulenttræf

Sjælland
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