Användning av OCAD:s banläggarstöd vid träningar
Bakgrund
Genom att våra kartor nu finns i digital form frångår vi alltmer allt att trycka upp dem och lägga i lager för användning på träningar och tävlingar. Med detta så spar vi pengar för tryckning och vi har större möjlighet att hålla kartorna
aktuella genom att kontinuerligt lägga in de förändringar som sker. I dagsläget sker det ju ganska stora förändringar i
terrängen som påverkar våra kartor, särskilt i Kirunas närområde. Det finns ytterligare en fördel med att lagra kartorna
i digital form istället för i pappersform och det är att man kan utnyttja OCAD:s moderna banläggarstöd när man lägger
sina banor. På så sätt behöver man inte rita in banorna manuellt utan man kan få proffsigt utritade banor och samtidigt
få ut banlängder och kontrolldefinitioner. Överhuvudtaget så underlättar den nya tekniken banläggningen avsevärt.
Det krävs dock att man har tillgång till dator, program och skrivare för att det ska fungera. IFK Kiruna har köpt dator
bland annat för att kunna utnyttja vid banläggning och på denna finns OCAD 9 installerad. Det är en svart liten dator
som ska finnas på kansliet. I datorn finns samtliga våra kartor inlagda. Det är också på gång att skaffa en laserskrivare
till klubben som är tänkt att nyttjas vid banläggning. I avvaktan på att detta blir gjort får man försöka skriva ut banor
hos välvilliga kamrater eller arbetsgivare om man inte har tillgång till egen skrivare. Observera att det inte duger med
bläckstråleskrivare när man skriver ut kartor för träning eller tävling. Sådana utskrifter tål inte väta.
I det följande ges lite info om hur man hos IFK Kiruna kan utnyttja resurserna för banläggning.

OCAD:s banläggarstöd
I ”banläggardatorn” finns alla klubbens OL-kartor inlagda i mappen OLkartor2012. Det är de senaste versionerna av
kartorna vilket dock inte betyder att de är helt uppdaterade. Exempelvis innebär anläggandet av Gruvstadsparken att
kartan Järnvägsparken_Bolagshotellet är väldigt inaktuell, särskilt i södra delen. Successivt försöker vi dock hålla våra
kartor i någorlunda gott skick.
Ett banläggningsprojekt börjar med att du startar OCAD och skapar ett nytt projekt under Arkiv/Nytt. Markera valet
Banläggning (för orientering). Ge ett namn som kopplar till träningen/tävlingen. Det finns en mapp som heter Träningar_2012. Lägg alla projekt som har med detta års träningar i denna mapp så blir det lätt att hitta igenom projektet
senare. Observera att filnamns tillägget för ett banläggningsprojekt är detsamma (.ocd) som för en kartbas vilket kan
var lite förvirrande ibland. Därför är det särskilt viktigt att ett träningsprojekt får ett lämpligt namn. Du kan välja mellan att anpassa dina utskrifter för antingen 1: 10 000 eller för 1: 15 000.
När du tryckt på OK så kommer ett tomt OCAD-fönster upp med något annorlunda menyer än vad som finns när
man tar upp en kartbas. Till höger finns två fönster - det övre med kontollsymboler och det undre som hanterar banor.
Kartan för projektet hämtas fram genom att gå in under Bakgrundsbild/Öppna och klicka sig fram till mappen OLKartor2012 och ange den karta som ska användas. Själva kartan kan inte påverkas när man arbetar i ett banläggningsprojekt. För att få stöd med resten av hanteringen är det bäst att utnyttja OCAD:s egen Hjälp som beskriver processen på
ett bra sätt.
Behöver ni hjälp finns Conny Nilimaa, Mats Luspa eller Matst Dahlberg att fråga.

