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Udvalgsmøde 23. maj 2022 – Skørpinghallen 

Deltagere: 

• Otto (Kortprint) 

• Kirsten (Kortsalg) 

• Jan (IT og korttegning) 

• Helmut (Skovkontakt) 

• Walther (formand og referent) 

Skovejere (Helmut): 

Sekshøje: Vi har fået OK af skovejer til at tegne nordligste del op mod Hjedsbækvej. Desuden tegnes 

kommunens område/genbrugsplads øst for Sekshøje. Helmut har også talt med jagtkonsortiet der giver 

accept men betinger sig at det aftales fra gang til gang. Helmut holder fast i kontakten fremadrettet. Vi 

prøver at få aftaler med ejerne på skovdelen syd for Hjortholmvej. Jan hjælper med at afklare ejerforhold, 

Helmut kontakter. 

Oplev: Vi har fået lov at bruge den nordlige del af skoven. WR forsøger at tegne slugten på (mark nord for 

skov). Otto kigger efter MAP magic fil (om vi har den?). Helmut fortsætter med at kigge efter alternativt 

startsted så vi har et supplement til Kalkminens P-plads.  

Bælum: Vi forsøger at udvide kortet mod øst og syd. Arne holder kontakt til skovejerne. 

Naturstyrelsen, Leif: Den bundløse slugt i Vælderskoven bliver ikke afskærmet eller skiltet. Vi har tegnet 

den som impassabel på OCAD filen og vi markerer det desuden på alle løbskort. 

Kort (Alle): 

Oprydning i Dropboks ER i gang. Sker løbende som kortene bliver brugt. Jan har hjulpet meget i foråret og 

alle gældende OCAD filer + kopi i JPEG format findes nu i mappen ”Færdige kort”. Nogle mapper er dog ikke 

opryddet det gælder især Vælderskoven hvor der findes mange versioner af det færdige kort. Det blev 

præciseret at der skal ryddes op nu og der kun skal være ET kort som dækker hele Vælderskoven og Rebild 

Bakker. Aftalt at Jan, Walther og Johan mødes for at rydde op. 

Vælderskov/Rebild Bakker skal bruges til DM i 2025. Vi besluttede at vente med at revidere kortet til 

2024/25 med eksterne korttegnere. Helmut afklarer budget og økonomi med bestyrelsen. Vi talte om 2 

navngivne eksterne korttegnere som kontaktes i god tid.  

Teglgården: WR nævnte at kortet nu klippes fri af Nørreskoven og fremover vil findes som et kort benævnt 

”Teglgården”. Vi reviderer det ikke før i 2023 når vi kender omfanget af broen der tages væk og tilhørende 

rydning af skov. WR reviderer det. Det anvendes fremover kun til træningsløb og UU. Der er tilføjet et nyt 

startsted: Teglgården og fjernet ”Bækkelundsvej” som viste sig ubrugelig. Det indebærer også at 

Nørreskovkortet når det revideres næste gang får klippet Teglgården væk af kortet. 

Mosskov: WR nævnte at området øst for banen og nord for Skovhaven klippes fri af Mosskovkortet så det 

bliver et special kort i sprint målestok. Det inkluderer sydlige del af Skørping hvorfor der er etableret et nyt 

startsted ved Børnehaven (v. Tennisbanerne). Kortet hedder Skørping Syd/Mosskov Nord og revideres i 

efteråret 22 af WR. 
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Teglgården og Mosskov Nord (øst for banen) benyttes kun sjældent til åbne løb/konkurrencer. De egner sig 

til gengæld fint til træningsløb (som de øvrige små-skove vi har; Sekshøje, Bælum, Oplev, Terndrup mfl.). 

For at synliggøre dels at de SKAL benyttes til træningsløb og synliggøre startstedernes anvendelse til disse 

skove adskilles kortene nu så de får deres eget navn og kortnummer. De revideres også mere hyppigt end 

de store kort der pr. hovedregel kun revideres når de skal anvendes til større konkurrencer. 

De små kort revideres efter behov dvs. ved større stormfald, skovvæsenets oprydning, tilføjelse af nye 

skovparceller, anlæg af nye stier, MTB spor, ny bebyggelse. Kortene revideres af klubbens egne korttegnere 

dvs. primært Walther og Jan. Hvis andre i klubben ønsker at ændre på kortene fx forud eller efter 

træningsløb kontaktes formanden for udvalget (Walther). 

De store kort (primært de forskellige dele af Rold Skov) revideres af eksterne korttegnere og kun efter 

forudgående aftale, indhentet tilbud og koordinering med bestyrelsen. 

 

App til postudsætning (Otto): Vi drøftede app’en ”Avenza maps” som kan bruges af postudsættere. Den 

indlæser på mobilen dit ”Alle-post kort” og viser hvor du befinder dig i terrænet i fh. til posten (posterne). 

Herefter kan posten udsættes 100% præcist. Vi vedtog at der afholdes møde for alle postudsættere og 

andre interesserede 

Tirsdag 9. august kl. 19 i Skørpinghallen. Jan står for instruktion. Otto sørger for at markedsføre mødet. 

Tablet til korttegning (WR): Jan nævnte på sidste møde at OCAD sketch nu kan lægges på en tablet og 

korttegning kan ske med satellit navigation direkte i marken fra en touch skærm. Efter endt tegning 

overføres skitsen tilbage i OCAD. WR forespørger Bjarne Olsen om et evt. orienteringsmøde herom og om 

hvilke krav til OCAD licens der stilles. 

OCAD (Otto): Vi har brug for at få overblik over hvilke licenser klubben har. WR spørger hos OCAD o 

Schweitz samt hos den tidligere formand for skov/kort udvalget. Otto ønskede at alle kortfiler i dropboks 

findes i OCAD11 eller OCAD9 version (og ikke nyeste version). Aftalt at WR undersøger om dette giver nogle 

problemer men er principielt enig. WR skal så huske at nedgradere egne OCAD filer til version 11 eller 9. Jan 

hjælper Otto med at georeferere de kort som mangler dette (bla. Sekshøje). 

2. oktober divisionsmatch (Helmut): Ønske fra Anders G. om at få Skørpingskolen nytegnet i sprint 

målestok. Aftalt at WR og Jan gør dette. Jan starter med at skaffe nyeste grundkort og luftfoto. 

Samarbejdet UU og t-løb (Otto): Forespurgte om samarbejdet er blevet evalueret. WR svarede at det er 

planlagt at skulle evalueres ved udgangen af juni sammen med UU. Otto redegjorde for sine synspunkter og 

der var en spredt debat. Det blev aftalt at genoplive kursus/planlægningsmøderne og aftalt at indkalde 

efterårets banelæggere til planlæggermøde: 

Tirsdag 16. august kl. 19 i Skørpinghallen. 

Kortsalg (Kirsten): Ingen efterspørgsel på kort siden sidst 

O-service (Kirsten): Vi skal have opdateret kortoversigten. Jan taler med Johan. 

Otto ønskede referater lagt op på hjemmesiden hvilket blev vedtaget. 

Næste møde: August 2022 


