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A. Godkendelse af referat
1. Referat nr. 2/2010 af mødet den 17. maj 2010
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 251 skov- og parkområder.
Der blev 1. september bestilt 9 områder til en samlet pris af kr 12.800
Næste bestilling afgår til COWI 1. december 2010 og er den sidste bestilling under den
nuværende aftale.
Som nævnt i sidste referat forventes det, at antallet fremover vil ligge på ca. 50 pr. år.
Rebård kartservice, Norge har et stor professionelt sortiment af rekognosceringsudstyr og
sælger til mange lande. Der er bestilt et udvalg, som testes, og en oversigt over udstyr
sættes på hjemmesiden.
Carsten Thyssen har fået ny digital printmaskine, som kan printe på plast og vandfast papir.
Kvalitetsprøver blev omdelt ved mødet. Priser og beskrivelse af ”papiret” sættes på
hjemmesiden.
ICOM (International Conference on Orienteering Mapping) i Trondheim havde fokus på
LIDAR data (laserscannede data), og der var havde flere indlæg vedrørende
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vegetationsanalyser på de data, som ligger over terrænhøjde, der var meget interessante.
Muligheden for at anvende disse data for grundkort er inden for rækkevidde, da OCAD i en
af de nærmeste opgraderinger får muligheden ligesom et svensk Public Domaine software
bliver frigivet her i efteråret. COWI kan levere de pågældende data.
2. Korttegning med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Svinkløv Plantage og Nymindegab Plantage er færdige og anvendt, men ikke afregnede
endnu. Møns klint er udpeget som det sidste projekt.
3. Findveli..
Intet at bemærke
4. Værktøj til støtte for valg af DM terræner
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 kategorien. Aktion AJ
C. Status – Igangværende opgaver
1. Økonomi – 2010
Da der mangler afregning fra en del af kortkonsulenter er der kun trukket på mødekontoen.
HB havde foreløbigt ingen bemærkninger til budget for 2011.
KU indstiller uændret pris for laserkurver/orthofoto for 2011. Ønsker klubber yderligere data
for vegetation over terrænhøjde (LAS data) indstilles det, at der betales et tillægsgebyr.
2. MTB-O orientering
MH har i forbindelse med EM MTB-O udarbejdet en vejledning i ”oversættelse” af O-kort til
MTB-kort og en rekognosceringsvejledning. MH frisker den op og den sættes på
hjemmesiden.
3. ISOM 201X
Det går (stadig) meget trægt med informationer fra IOFs kortkommitte. Med udgangspunkt i
meldingerne på ICOM i Trondheim forventes det, at der foreligger noget inden
kortkonsulenttræffet 12-13 november.
4. Kortkonsulentopgaver på DM’er 2011-2014
Oversigten blev gennemgået og opdateret.
5. Kortkonsulenttræf den 12-13 november
Træffet afholdes i år på Sjælland. Det blev besluttet at holde det på vandrehjemmet i
Roskilde med terrænvandring i Rude skov på et helt nyt kort fremstillet af professionelle
korttegnere fra Ukraine.
Emner
ISOM (FN og FHJ)
COWI materiale (FN)
Sprint kort (Kell)
Terrænvandring med fokus på generalisering af kurver og gennemløbeligheder
Indbydelse (JH og FN)
6. Oplæg fra MH med forslag til præcisering af kortreglementet
Der har været usikkerhed om betaling af brug af kortfiler og print, når både A4 og A3 blev
anvendt til samme arrangement.
Forslaget blev godkendt med enkelte bemærkninger. MH retter til.
D. Efterretning – sager til orientering
1. Nord
SF havde flere eksempler på at klubber var for sent ude med at bede om kortkonsulent. Det
affødte en længere diskussion om, hvad der kunne gøres for at aktivere klubberne tidligere
og kortkoordinatoren bedre kunne følge fremdriften.
Det blev besluttet at lave nyt skema med en mere ”aktiv” kortkonsulentaftale. AJ laver et
oplæg.
2. Syd
KET, intet at bemærke
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3. Øst
AJ intet at bemærke
4. IOF repræsentanten
IOF havde to aktiviteter på programmet i Trondheim
ICOM (International Conference on Orienteering Mapping) og møde i kortkommissionen.
Fra mødet skal nævnes bl. andet at Juka (den finske repræsentant) præsenterede en
vejledning i print af orienteringskort, og at man vedtog, at der for specielle aldersklasser
kunne anvendes kort i mindre målestoksforhold (1:5.000) som skal være rene forstørrelser.
ICOM havde fokus på grundmateriale baseret på LIDAR data (laserscannede data) og der
var mange rigtig gode indslag fra flere medlemslande. FN havde et indlæg om status på
brug af laserkurver i DK.
5. Mogens Hansen
MH kunne fortælle om en dobbelt tegning af to skove i Nordsjælland. Søllerød OK har, med
professionelle korttegnere, nytegnet Rude Skov og Geels Skov som henholdsvis OK ØST og
Lyngby OK har tegnet og vedligeholdt i mange år. I henhold til kortreglementet er det fuldt
tilladeligt.
6. Kortsupervisor
Intet at bemærke
7. Formanden
Intet at bemærke
E. Kommunikation – Hvad og hvordan
1. Hjemmesiden
FN fortsætter almindelig vedligeholdelse af hjemmesiden.
F. Eventuelt – Mødeplanen
2011
Mandag den 10. januar

Fagudvalgsmøde, Kort

FROS’s klubhus, Fredericia

Mandag den 16. maj

Fagudvalgsmøde, Kort

FROS’s klubhus, Fredericia

Mandag den 19. september

Fagudvalgsmøde, Kort

FROS’s klubhus, Fredericia

Fredag/lørdag den 11-12. November

Kortkonsulenttræf

SYD kredsen
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