BANETEGNING VED BRUG AF GIMP

VinterCup
Et traditionsrigt cykel O-løb i region Syddanmark

INTRODUKTION
Dette skriv er en vejledning i hvordan tegneprogrammet GIMP kan bruges til at tegne baner specifikt til
VinterCup.
Vær opmærksom på at kortfilerne er store og kræver godt med RAM i computeren. Oplever du, at GIMP
bliver langsom, så del nogle af opgaverne op. Har du 2 eller flere blokke (mere herom senere) så beskær
kortene undervejs, som de samles til et kort. En anden måde at spare på hukommelsen er at benytte
254dpi-kortene fra kortforsyningen i stedet for 508dpi-kortene, men denne vejledning samt
masterskabelonerne der kan hentes på VinterCup.dk er kun til 508dpi. Vil du bruge 254dpi kortet og denne
vejledning skal du selv lave skabelonerne og alle pixel-angivelse skal halveres. F.eks. 4000x5740 skal være
2000x2870.
Men nyere computere med mindst 8GB RAM burde snildt kunne klare korttegningen med 508dpi.
Find altid seneste version af vejledningen på VinterCups hjemmeside HER. Den er under konstant
opdatering og ser du noget, der er forkert eller kender du til bedre måder at lave kort på, så skriv meget
gerne til info@vintercup.dk. Det vil glæde os :)

PROGRAMMER OG FILER
•
•
•

GIMP kan downloades her: https://gimp.org og overvejende dansk dokumentation finder du her:
https://docs.gimp.org/2.10/da/
MASTER tegneskabelon downloades her: http://vintercup.dk/images/kort/MASTER_kort.xcf. NB!
Filen ændres løbende så hent altid seneste version via linket.
En skabelon til at tegne alle baner hentes her:
http://vintercup.dk/images/kort/MASTER_allebaner.xcf

ORDLISTE
dpi

”trække”

Henvisningspost

Henvist post

Pixels
MASTER-kortskabelon

En forkortelse af ’dots per inch’, der i denne vejledning betyder prikker pr. inch (ppi),
dvs. prikker pr. 2,54cm. Jo flere prikker pr 2,54cm desto mere detaljeret bliver
billedet. (Dog er det mere korrekt at bruge ppi der står for pixels per inch, men dpi er
det mest udbredte).
At trække er bevægelsen hvor man klikker og holder musetasten nede og bevæger
musen til et andet sted før man slipper musetasten. Nogle gange trækker man et
objekt, et lag o.l. for at flytte det. Andre ganger trækker man for at vælge flere ting på
én gang. F.eks. tekst.
En henvisningspost er den post, der henviser til en anden post. I VinterCup er der som
regel 2 henvisningsposter – men 3 er tilladt – og er kendetegnet ved en signatur af to
røde cirkler og en prik i midten.
Henvist post er den poster der er henvist til. De er skjult på de banekort deltagerne
får udleveret ved start, men synlig på de kort der er tilgængelig på hjemmesiden efter
løbet. På den fysiske henvisningspost er der hængt et kortudsnit på 5x5cm med den
henviste post i midten. Signaturen for henviste poster er lig med almindelig poster
Andet navn for dots og på dansk kan de kaldes for prikker. Se mere om prikker under
’dpi’ ovenfor i denne ordliste
VinterCup har forberedt en GIMP-fil med poster og andre signaturer i de rigtige mål.
Skabelonen kan hentes på VinterCup.dk. Se link under PROGRAMMER OG FILER.

Lag

Kort fra
kortforsyningen

Lag i GIMP kan betragtes som billeder der ligger oven på hinanden og kan redigeres
individuelt. Forstil dig gennemsigtige plastik-papirer der ligger oven på hinanden og
vores man kan tegne på hvert papir (lag). Læs om lag HER (på engelsk).
508dpi topografiske kort fra Kortforsyningen kan hentes her: DTK/kort 25 print,
Klassisk udgave

HENT TOPOGRAFISK KORT
Grundlaget i banetegning er et geografisk kort. Det skal være topografisk og målestoksforholdet anbefales
at være 1:25.000, men det er ikke et krav. Eneste krave er at kortet skal være i A4 størrelse og være
passende til løbet, dvs. målestoksforhold og læsbarheden skal egne sig til løbets format. Der bruges næsten
altid kort fra kortforsyningen, men har man mod på det, kan andre kort bruges. Kort fra Open Street Map
er også muligt kort, men så er det ikke programmet GIMP der skal bruges.
I denne vejledning bruger vi kort fra kortforsyningen, for det er deltagerne vant til og det er nemt at bruge.
Bemærk at masterskabeloner som kan hentes på VinterCups hjemmeside kun er beregnet til 508dpi
kortene fra kortforsyningen!

KORTFORSYNINGEN
Kortforsyningen har flere topografiske kort men det er kun den klassiske 25 DTK der egner sig til VinterCup
banetegning. Denne vejledning bruger kun 508dpi-udgaven. Se linket til kortforsyningen ovenfor.
I download-processen på Kortforsyningen vælges blokke af 20km. Det sker som regel at banerne man skal
tegne ligger ind over flere blokke. Download alle blokke hvor banerne ligger på. Senere vises hvordan disse
blokke samles i GIMP.

Når alle blokke med kort er downloadet og pakket ud på computeren indlæses de i GIMP. Eksemplet i
denne vejledning er med 2 blokke. Ligger startstedet uheldigt, kan man risikere at skulle bruge helt op til 4
blokke (hvilket kræver en masse RAM i computeren). Princippet med at klistre kort sammen er i princippet
det samme ved 2, 3 og 4 blokke. Kan man nøjes med én blok så hurra for det. Så kan man springe nogle af
afsnittene i denne vejledning over.

INDLÆS KORT I MASTER-FILEN
VinterCup vedligeholder en GIMP kort-fil som indeholder poster mm. Så er man fri for selv at tegne poster
og beregne størrelser. Filen kaldes ’MASTER_kort.xcf’ og er altså kun til GIMP. Brug den som arbejdsfil hvor
alle rettelser laves i. Når man er færdig med f.eks. en bane, så eksportér billedet til pdf. Pdf-filer er gode til
print og er meget udbredt format der ikke kræver specielle installerede programmer.
Mere om eksporten senere. Las os starte.
Åbn Master-kort-filen i GIMP og det ser nogenlunde ud sådan her:

Har du lige installeret GIMP er der nok mange vinduer. I så fald find ’Vindue’-menuen i kanvasvinduet og
vælg ’Tilstand med ét vindue’. Så skulle billedet gerne ligne figuren ovenfor.
Nu skal downloadede kort indlæses som lag (senere giver det mening hvad et ’Lag’ er). Gør følgende:

1. Vælg ’Fil’ -> ’Åbn som lag…’

2. Navigér hen til hvor de downloadede og udpakkede kort-blok(ke) er:

Vælg alle blokke der skal bruges til banerne. Der er som regel flere. Hvis ikke, så spring til næste afsnit
(SKÆR KORTET TIL).
3. Vælg 'Åbn'

4. Nu er kortblokkene synlige i Lagvinduet:

NB! Det er kun det øverst af kortlagene der er synlige i kanvassen. Det dækker for lagene under. Skal du

flytte nogen af lagene under et synligt kortlag, så enten klik på (og dermed fjern) øjnene på kortlagene
over eller træk kortene over de andre.
5. Nu skal vi til at sætte de to sammen. Det gøres ved at flytte lagene enkeltvis ved hjælp af
flytteværktøjet. Klik på flytteværktøjet, der ser således ud:

6. Nu gælder det at flytte kortene så de passer i forhold til startstedet, der skal slutte nogenlunde i midten
af kanvassen. Markér det øverste kortlag i Lagvinduet og træk det nogenlunde så det passer på det
endelige kort.
7. Nu fortsætter man med at flytte de enkelte blokke så de passer nogenlunde geografisk overfor
hinanden. Når de er nogenlunde på plads, skal de finjusteres. Det gør vi nu.
8. Zoom (brug hjulet på musen til at zoome) meget ind på et mellemrum mellem to kort og ind på noget
med skarp optegning. F.eks. en vej som her:

9. Træk det aktive kort hen til den andet kort så det passer med stregerne:

10. Når alle kort er justeret ind er vi klar til at skære kortet til.

SKÆR KORTET TIL
Når alle kort-blokke er samlet (med startstedet nogenlunde i midten), skal kortes skæres til. Vi laver en fil
for hvert kort, vi skal bruge. Er alle baner på samme kort nøjes vi med én fil, er banerne lagt på to kort laver
vi to filer osv. Eksemplet i denne vejledning er med de fire baner fordelt på to kort.
11. Klik på markeringsværktøjet i værktøjskassen:

12. Når markeringsværktøjet er valgt sæt flueben i ‘Fast’ og indtast ‘4000x5740’ i værktøjsindstillingerne
som du finder under værktøjskassen.

Skal kortet ligge ned (landskabs-indstilling) så klik på det lille liggende ikon til højre for hvor 4000x5740
blev indtastet.

4000x5740 er printudsnittet på et A4 hvor der regnes med en margen på 5mm hele vejen rundt. Et
508dpi kort har tyve pixels (prikker) pr. mm og et A4 er 21cm bredt og med en halv cm i margen i
hver side er det 20cm. 20cm er 200mm så regnestykket er 20x200 = 4000 pixels. For den lange side
er regnestykket 20x(297-10) = 5740.

13. Klik nu på kortet. Så skulle de gerne se således ud:

14. Træk markering på kortet for at finindstille udsnittet til lige det der skal med på printet. Zoom ind hvis
det er nødvendigt så en mere præcis placering opnås.

15. Når det rigtige kortudsnit er valgt skal billede beskæres til markering. Vælg ’Billede’ i hovedmenuen og
derefter ’Beskær til markering’:

Nu er kanvassen kun det kortområde der printes på A4 papiret.

16. Nogle vælger at lægge alle baner på samme kort. Andre fordeler banerne på flere kort. Har du flere kort
så skal vi nu gemme nuværende kort som en kopi før vi skal lave det andet/de andre kort. Vælg ’Fil’>’Gem en kopi…’ gem kortet et sted på computeren så du kan åbne de senere. Kald det f.eks.
’Bane1og2-kort.xcf’.
Har du alle 4 baner på samme kort behøver du kun én fil, så spring derfor til næste afsnit (PLACER
POSTER OG ANDRE SIGNATURER).

17. Efter kortet er gemt vælg ’Redigér’->’Fortryd Beskær billede’ og gå tilbage til afsnit XXX for at lave
udsnittet til næste kort. Blev sådan ved til du har alle de kort du skal bruge.

PLACER POSTER OG ANDRE SIGNATURER
Nu er kortet skåret til og det er tid til at placerer poster, numre, startsted og alle signaturer der skal med på
banekortene. Meget af dette er klargjort i MASTER-filen så alt hvad man stort set behøver er at placere
dem. Alle signaturer der er lavet på forhånd er placeret i midten af kanvassen og som udgangspunkt er de
skjulte.
Vi starter med at placere post 1 og dets nummer. Placeringer af alle andre signaturer gøres på samme
måde.

18. Klik på ’Post 1 – Dobbeltpost’ i Lag-vinduet. Det er en lag-gruppe der består af selve posten og dens
nummer. Gør post 1 synlig.
Zoom ind på post 1:

19. Vælg flytteværktøjet:

20. Klik og hold på noget af det røde på posten og træk nu posten hen på kortet til hvor den skal placeres.
Finjuster så den er placeret præcist og entydigt:

21. 1-tallet følger ikke med. Marker 1-laget i lagvinduet, klik og hold et sted på 1-tallet og flyt det til et
passende sted i nærheden af post 1-figuren.

22. Gentag punkterne 8-11 for hvér af de 12 poster og for startstedet.

INFOBOKS
Infoboksen indeholder info om afdelingen og nummeret til nødtelefonen. Find et passende sted på kortet
at placere den, dvs. et sted hvor den ikke dækker for poster, vigtige veje eller der kan have indflydelse på
navigeringen.

23. Gør infoboks-laggruppen synlig og udvid gruppen:

24. Først skal al teksten rettes til så den passer. Vælg tekstværktøjet i værktøjsboksen:

25. Gør første tekstlag aktivt (klik på det i lagvinduet). F.eks. ’VinterCup 20xx’-laget.

26. Træk over teksten der skal ændres. I dette tilfælde ’XX/XX’

27. Skriv ny tekst. Her ’19/20’

28. Fortsæt på samme måde for resterende tre tekstlag.
29. Med teksten rettet til skal infoboksen placeres. Vælg flytteværktøjet i værktøjslinjen og nu til et lille tip.
I stedet for at flytte alle lag i infoboksen enkeltvis, kan hele laggruppen flyttes samlet. Det gøres ved at
markere ’Flyt det aktive lag’ i værktøjsindstillinger:

Nu kan hele infoboksen flyttes samlet.

30. Markér ’Infoboks’-laggruppen:

31. Træk boksen til et godt sted på kortet.

FORBUDT OMRÅDE
Det kan ske at der er områder der ikke må køres i. Disse skal skraveres. Her er et bud på hvordan det kan
gøres.

32. Marker ’Forbudt område’ laget i Lagvinduet:

33. Gør det synlig (klik til venstre for laget så øjet vises.
I kanvassen vises nu en skraveret firkant der kan bruges

34. Er der mere end ét forbudt område, højreklik på ’Forbudt område’-laget og vælg menupunktet
’Duplikér lag’. Gør det for hvert forbudt område der skal tegnes.
35. Markér et ’Forbudt område’-lag
36. Flyt laget – vha. flytteværktøjet – til området hvor der ikke må køres i. Forhåbentligt er firkanten stor
nok til at dække hele området.
37. Vælg lasso-værktøjet (frihåndsmarkingsværktøjet)

38. Klik rundt om det forbudte område. Der kommer en svag linje mellem punkterne man klikker.

39. Det sidste klik gøres oven på cirklen fra det først klik. Nu er området omgivet af en tynd sort/stiplet
linie.
40. Tryk på ’Enter ’-tasten og område er nu rigtigt markeret.
41. Trykker du på ’Delete’-tasten forsvinder skraveringen over området. Det er ikke det vi ønsker. Det er
det uden om der skal slettes.

Derfor skal vi ’vende’ markeringen om. At invertere hedder der. Vælg menuen ’Markering’ og derefter
’Invertér’:

42. Tryk på ’Delete’-knappen. Nu skulle det gerne sådan nogenlunde sådan ud:

… eller noget i den stil.
43. Gentag punkterne 35 til 42 for hvert forbudte område der skal tegnes.

EKSTRA SIGNATURER
Nu er kortet ved at være færdigt. Det kan være der mangler noget info om hvor man skal køre væk fra
startområdet eller der en lille vej der ikke må køres på og derfor kan markeres med små røde krydser. Eller
noget helt tredje som enten hjælper eller styrer deltagerne i navigeringen. Det må burde være nogenlunde
til at lave selv ellers kontakt VinterCup for at få hjælp eller hvis der er spørgsmål. Send en mail til
info@vintercup.dk.

LAV PRINTBARE PDF-FILER
Når banekortet ser ud som det skal, er det tid til at eksporter billedet til en pdf-fil.
NB! Inden eksporten, så huske er gøre de henviste poster (7 og 9) usynlige. Klik på øjet ud for disse i
lagvinduet.

44. Vælg ’Fil’ i hovedmenuen og klik på ’Eksportér som…’:

45. Navngiv billedet med ’.pdf’ efter. F.eks.:

Eller endnu bedre. Navngiv som filen hedder når den ligger på hjemmesiden. Der er navnet f.eks.
’Afd4Bane2.pdf’.

Gør det for alle 4 baner.

HENVISTE POSTER
Til hver henvisningspost skal der laves et kortudsnit hvor den henviste post er indtegnet. Her er et bud på
hvordan det laves.
46. Start med at skjule alle poster på nær de 2 (eller 3) henviste poster. Dvs. dem der er skjult på
banekortet deltagerne får udleveret ved start.
47. Lav en pdf-fil ved at gentage punkter 35 og 36. Navngiv filen så du kan kende den bagefter.
48. Åbn pdf-filen og print kortet med de 2 (eller 3) henviste poster.
49. Tegn en firkant på 5x5cm rundt om hver post. Prikken i midten af posten skal være i midten af
firkanten.
50. Klik med en saks firkanterne ud.
51. Sæt de udklippede firkanter fast på et stykke A4-papir.
52. Laminér A4 papiret.
Gør således for alle henviste poster. Der skal blot bruges et eksemplar for hver henviste post der skal sidde
på den fysiske post (henvisningsposten) der sættes op.

A3 OVERSIGTSKORTET OG HJEMMESIDE-KORTENE
Om morgenen på løbsdagen skal der hænges kort op der viser det område hvor banerne er lagt. Det er et
A3 kort og altså uden poster. Vi kalder det oversigtskort. Der skal også laves kort til hjemmesiden der bliver
tilgængelige efter løbet. Det drejer sig om de 4 banekort INKLUSIV henviste poster samt et kort med alle
baners poster tegnet ind.

53. De 4 banekort INKLUSIV henviste poster laves ved at gøre alle poster synlig – også de henviste poster og gentage afsnittet ’LAV PRINTBARE PDF-FILER’. Det er alt.

Nu til oversigtskortet og et ’Bane 5’-kort med alle baner.
54. Hent ’Alle Baner’-skabelonen på hjemmesiden. Find linket i starten af vejledningen.

55. Åbn skabelonen:

I ’Alle Baner’-skabelonen er alle poster klar til at blive placeret. Posterne er grupperet i lag-grupper. En
gruppe for hver bane. Hver bane har sin egen farve poster. Se infoboksen hvilke farver der hører til
hvilke baner.
56. Indlæs kortblokkene igen (ved hjælp af ’Åbn som lag…). Se punkt 1-9
57. Justér kortene ind så de ligger rigtigt i forhold til hinanden. Præcis som du gjorde i punkt 8-9
58. Nu skal billedet beskæres i A3 størrelse. Det burde være nok til at dække alle baner på én gang. Vælg
markeringsværktøjet og sørg fra at der er i størrelsen under ’Fast’ står ’8100x5740’ der er A3-størrelse
minus et kant på en halv cm og to prikker pr. mm (508dpi).
59. Markér området der dækker alle poster.
60. Beskær til markering. Præcis som i punkt 15.
61. Før Alle Baner-kortet laver vi en pdf-fil til print af oversigtskort. Sørg alle lag på nær kortlagene ikke er
synlige.
62. Vælg ’Eksport som…’ – præcis om i punkt 44.

63. Navngiv pdf-filen. F.eks. ’oversigstkort.pdf’ og tryk OK/Gem ind til pdf-filen er gemt.
64. Nu skal vi til at lave Alle Baner-kortet. Placér alle poster ved først at gøre dem synlige og derefter flytte
dem til hvor de skal være. Ja, det tager lidt tid, men da det blot er et kort der skal være på
hjemmesiden efterfølgende, skal der ikke store krav til nøjagtighed, numrenes placering etc. Sørg blot
for at numrene er lapper over hinanden.
De poster som banerne deler kan se således ud (i dette tilfælde alle fire baner har samme placering af
post 12):

65. Når alle poster er placeret så eksportér til pdf-fil igen. Navngiv filen denne gang ’AfdXBanee5.pdf’.
Sammen med de fire banekort skal den sendes til info@vintercup.dk.

Det var vist det hele.

RET KORT
Det kan ske er kortforsyningens kort IKKE er præcis nok. Måske mangler en sti, en skovvej eller nogle træer.
GIMP gør det muligt at lave opdateringer af kortet så man ikke kan se at kortet er rettet. Dvs. signaturerne
er næsten præcis identisk med dem kortforsyningen benytter. Her vises hvordan det kan gøres.

66. Start med at lave et nyt lag. Højreklik på kortlaget og vælg ’Nyt lag…’

67. I dialogboksen navngiv det nye lag. F.eks. ’Kortrettelser’:

… og klik på ’OK’.

68. Nu skal vi til at vælge farve som signaturen skal have. Find en lignende signatur (skov, sti, træ eller lign.)
på kortet og vælg farvevælgerværktøjet:

69. Vælg laget hvor farven er (som regel laget med kortet fra kortforsyningen) og klik på farven som den
nye signatur skal tegnes med. Det kan være man skal zoome helt ind for at ramme den præcise farve.
Nu skal farvepaletten gerne vise den nye farve (i dette tilfælde brun som er farven på en eksisterende
sti som vi skal tegne om lidt i denne vejledning):

70. Vælg igen laget ’Kortrettelser’
71. Zoom ind på kortet hvor rettelsen skal laves. I denne vejledning skal vi tegne vi en sti på følgende
kortudsnit (vejledes om et par afsnit):

Og holdt. Nu skal vi til vælge hvilken signatur eller hvad på kortet vi skal rette. En sti, fjerne en vej el.lig.
I denne vejledning vises indtegning af en sti samt fjerne en sti. Først hvordan man indtegner en sti og
det gøres her ved brug af 'kurver'.
72. Vælg værktøjet ’Kurver’:

73. Markér den nye sti ved at klikke hvor den skal være. Nu har du indtegnet en kurve.

Man kan redigere kurven/stien ved at trække i cirklerne

74. Vælg ’Kurver’-fanebladet som du finder i samme panel som lagene.

75. Højreklik på kurven ’Unavngivet’ -vinduet – som er stien du lige har tegnet - og vælg ’Redigér
kurveegenskaber’:

76. Navngiv kurven – f.eks. ’Marksti’ (så du nemt kan genkende stien igen):

77. Klik ’OK’
78. Højreklik igen på ’Marksti’ og vælg ’Optegn kurve’:

79. Nu skal kurven indstilles. Dette kræver lidt prøven frem og tilbage i indstillingerne for at stien skal være
så korrekt som muligt. Start med følgende indstillinger:

En alm. sti på kortforsyningen har nogenlunde de indstillinger der er angivet på dette billede. Du er
velkommen til selv at prøve lidt frem og tilbage. Hver gang en indstilling er rettet til kan den afprøves
ved at klikke ’Optegn’. Er den den stiplede linie ikke ramt godt nok kan du fortryde (Klik ctrl+z) og
gentage fra punkt 78.
80. Med ovennævnte indstillinger ser den således ud:

(Dette eksempel i denne vejledning er kun til eksempel og kan godt være mere præcis. Om end det helt
sikkert godt er nok til VinterCup brug
)

81. Nu vises hvordan en signatur fjernes. Her en sti i en skov.

82. Klik på farvevælgertøjet

83. Vælg kortlaget hvor farven er og klik på farven. Farven er nu (i dette eksempel):

84. Vælg nu ’Malerpenselet’:

85. Markér ’Kortrettelser’-laget og begynd at overmal stien der skal fjernes:

86. Det er alt. Gør du kortlaget usynligt kan du se dine rettelser:

Det skulle gerne have givet en idé om hvordan man retter et kort fra kortforsyningen.

UDSKIFT KORT
Jævnligt (ca. én gang om året) opdaterer ’Styrelsen for Dataforsyning og Effektifisering’ – som
kortforsyningen er en del af – kortene der kan downloades. Derfor kan det være at det kort man hentede
da man startede med at tegne kortet er opdateret. Det kan være at opdateringen ikke er væsentlig
anderledes end det oprindelige kort, men det sker at huse, veje, mark- og skovstier bliver opdateret.
Hvordan finder man ud af om kortene på kortforsyningen er opdateret?
(opdateres på et tidspunkt)

