Brugervejledning ‐ Motionsløb
Tegn en rute til motionsløbet og undersøg med det samme om der er andre aktiviteter på ruten det er i konflikt med.

Først skal området, hvor løbet skal køre, findes på kortet. Der er mulighed for at søge en adresse i søgefeltet eller zoome
ind ved at holde ”Shift” nede og trække en firkant i kortet hvor området er.
Hvis du er kommet ind i kortet på et forkert sted kan du vælge ”Tilbage” og derved
komme tilbage til det sidste udsnit
eller du kan vælge ”Vis startkort” og du vil zoome ud så du kan se hele kommunen.

Når området er fundet skal du tegne ruten ved at åbne for tegnefunktionen til
Motionsløb – klik på pilen  og menuen vil åbnes
Her gemmes muligheden for at tegne eller rette i en rute – ”Start redigering”
Vælg ”Ny” – og en ny boks kommer frem
Ruten skal tegnes som en linje – er valgt på forhånd.
Alle attributter (oplysninger om motionsløbet) der er
markeret med en * og med rød ramme SKAL være udfyldt
inden du kan gemme den tegnede rute!!
Tegn ruten og afslut med

Ruten er nu tegnet og vil blive vist i kortet.
Gå til kortet

Vælg til sidst gem.
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Brugervejledning ‐ Motionsløb
Det er nu muligt for dig at undersøge om der er aktiviteter på ruten som vil kunne skabe problemer.
Først skal ruten udpeges og det gøres ved at vælg ”i” og udpeg efterfølgende
ruten i kortet – der vil nu blive vist en info‐boks:
Her kan du se de oplysninger du har indtastet.

Klik på globussen og den tegnede rute vil være markeret
med en rød linje.

Luk derefter info‐boksen (x)

Vælg ”Aktioner langs ruten” –
I den boks der kommer frem, kan du vælge om du vil sætte en
buffer rundt om ruten og derved få informationer som dækker lidt
mere end bare stregen – Eks. så hele vejen/stien bruges.
Her er den sat til 10 meter på hver side af ruten.
Bufferzonen kan ses i kortet når der er trykket Ok.
Der skal søges i
”Aktiviteter der kan komme i vejen for motionsløbet” – er valgt på
forhånd så du skal bare trykke på ”Ok”.

Infoboksen viser nu de aktiviteter der vil kunne
berøre løbet.
Ud for hver aktivitet er der en grøn pil ‐  ‐ og for at
få alle oplysninger skal der klikkes op trekanten og
listen åbnes.
Så længe filen vender mod højre‐  ‐ er der flere
oplysninger og når pilen vender nedad ‐  ‐ kan der
ikke findes flere oplysninger.

Er der en aktivitet som du gerne vil se forløbet af, kan du klikke på globussen ud for aktiviteten og elementet vil blive vist i
kortet.
Hvis dit løb er i konflikt med at andet arrangement, kan du kontakte den angivne kontaktperson for at undersøge om der
er mulighed for at afholde motionsløbet alligevel.

Gå til kortet

Side 2

