
Att göra banor med OCAD. 

1 Inledning 

Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita 
banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 

2 Skaffa program 

Det första som behöver göras är att hämta hem och installera två programvaror. 
OCAD för att rita och PDF995 för att kunna göra en PDF-fil av banan/banorna. 

2.1 OCAD 

Detta program finns i två versioner, den fullständiga versionen och en 
utvärderingsversion. I utvärderingsversionen kan man rita upp till 5 banor och det 
är tillräckligt för de flesta träningar. Skulle man behöva fler kan man göra de 5 
första, spara filen i ett nytt namn och göra 5 till. 

Numera bör OCAD 9 användas. Detta dokument beskriver OCAD9 användning. 

2.1.1 Hämtningsanvisning 

1. Gå till www.ocad.com 

2. Tryck på Downloads 

3. Leta upp ”OCAD 9 for Windows Demo Version”. Klicka på det språk som 
önskas (lämpligen Swedish). 

4. Välj Open om du vill installera programmet direkt eller Save om du vill spara 
det och installera senare. 

2.1.2 Installationsanvisning 

1. Starta installationen. Detta görs antingen automatiskt (om du valt Open ovan) 
eller genom att dubbelklicka på den fil du sparat ner (Save). 

2. Följ instruktionerna. 

2.2 PDF-generator 

Även detta program finns i en gratisversion och en fullversion som man får betala 
för. Gratisversionen har samma funktionalitet som den man betalar för men man 
får stå ut med lite ”reklampopuper” vid användandet. 



2.2.1 Hämtningsanvisning och installation 

1. Gå till www.pdf995.com 

2. Leta upp Pdf995 och tryck på Download Now. 

3. Ladda ner Pdf995 genom att trycka på Download. 

4. Välj Open så startas installationen automatiskt. 

5. Programmet installeras automatiskt. 

6. När installationen av PDF995 är klar får du ett meddelande att du också 
måste installera ”the free Converter” och en fråga om du ska ladda ner denna 
nu. Klicka på Yes. 

7. Du kommer nu tillbaka till downloadsidan på www.pdf995.com Tryck nu på 
Download efter Free Converter. 

8. Tryck på Open. Convertern laddas ned och installationen startas. 

9. Svara Accept på frågan om du vill använda denna converter. 

10. Installationen slutförs och du kommer till en webbsida med lite instruktioner. 

11. Du har nu installerat en PDF converter. Denna kommer du att se som en 
skrivare bland andra printrar i din dator. PDFconvertern är alltså tillgänglig för 
alla program som kan skriva ut. 

2.2.2 Alternativ 

Vill man inte använda PDF995 finns det andra alternativ tillgängliga. Adobe har 
en variant av PDF-generator, CutePDF är en annan gratisvariant. 

3 Karta 

En digital karta i OCAD-format är A och O för att kunna rita banor. Karta över 
Vidingsjö kan fås av Anders Tosteberg, Karl Andersson eller någon annan som 
har ritat banor förut. Även andra kartor såsom Valla, Ryd och Tindern finns att 
tillgå, kolla med Anders eller Kalle. 

Viktigt att veta är att det är tillåtet att använda dessa kartor för verksamheter i 
LOKs regi. Om ni tänker använda dem för annat ändamål måste ni göra upp om 
detta med LOK:s styrelse först. 



4 Banläggningsmall 

För att på ett enkelt sätt kunna lägga till Motorolaloggan (se kapitel 5.2) och 
dessutom slippa göra ett antal val är det viktigt att man startar med en 
fördefinierad mall. Det finns två sådana mallar. En för 1:10 000 och en för 
1:15 000. Tänk på att man ska man ska använda den mall som är anpassad till 
vilken skala kartan är ritad i vilket inte nödvändigtvis är den skala som står tryckt 
på kartan. 

För att kontrollera vilken skala kartan är ritad i, öppna kartan i OCAD, tryck på 
Karta -> Skalera om… och läs av kartskalan efter Aktuell skala. 

Båda ovanstående mallar finns tillgängliga på LOKs hemsida. Även mallar för 
OCAD 8 finns tillgängliga men dessa innehåller inte Motorolaloggan, används 
dessa mallar får ni hitta andra vägar än via Per och Motorola för utskrift. 

4.1 Hämtningsanvisning 

1. Gå till www.lok.se 

2. Klicka i menyn på Ungdom -> Information -> Ledar info. 

3. Under rubriken Banritning (längst ner på sidan) hittar du de två mallarna 
tillsammans med detta dokument (det finns också två mallar för OCAD 8.0 
men de bör ni inte använda). Välj vilken du vill använda och klicka på den (för 
det mesta ska du använda 1: 15 000 eftersom i stort sett alla LOK:s kartor är 
ritade i 1:15 000 – du väljer 1:10 000 (eller annan lämplig skala) när du 
skriver ut kartorna senare, se kap 6). 

4. Välj Save och lagra sedan filen på lämpligt ställe. Döp om filen (annars 
kommer den att heta Banmall1x_9.ocd) när du lagrar den så att du kommer 
ihåg vad det är i den. 



5 Banläggningen 

5.1 Början 

1. Starta OCAD (Start -> Programs -> OCAD -> OCAD 9 eller dubbelklicka på 
ikonen på skrivbordet). 

2. Öppna den fil du laddade ner från lok.se (File -> Open och leta upp filen). 

3. Öppna den karta du tänker lägga banan på. (Bakgrundsbild -> Öppna och 
leta upp rätt karta). 

4. För resten av arbetet finns det en bra guide tillgänglig i Hjälp-menyn. Tryck på 
Hjälp -> Innehåll och index… Se också kapitel 89, där del av OCAD 9 
hjälpinformation finns. 

5. Tryck på fliken Innehåll (Content om du har engelsk Windows), dubbelklicka 
på Banläggning för orientering och därefter på Banläggning: en översikt. 

6. Läs detta och allt annat som verkar intressant. 

7. Rita din bana enligt denna anvisning. OBS, viktigt att läsa hur man först 
ska lägga in alla kontroller och sedan definiera de olika banorna. 

5.2 Motorolalogga 

För vår ungdomsverksamhet har vi ett avtal med Motorola (fd Kreatel) att vi får 
skriva ut våra kartor hos dem. Som motprestation ska vi alltid sätta på Motorolas 
logotyp på alla kartor. 

Detta görs genom att lägga till den blåa M-symbolen som finns längst upp till 
vänster i symbolfältet. Denna symbol läggs till på samma sätt som en kontrollring 
och placeras på lämplig plats på kartan. Man kan ändra storlek på logotypen om 
det behövs för att den ska passa in på lämpligt ställe. Detta gör man genom att 
först lägga in symbolen i filen och sedan välja Symboler -> 
Förstora/Förminska… och ange en skalfaktor i den ruta som dyker upp. OBS! 
Se till så att loggan syns ordentligt. Annars vill inte Per skriva ut kartorna. 

5.3 Generera PDF 

Sista steget i banläggningen är att generera en fil som är lätt att skriv ut. Detta 
gör man genom att göra en utskrift från OCAD till PDF-generatorn (PDF995). 
OBS, man behöver inte ha någon skrivare inkopplad till datorn för detta. 

I samband med att man gör utskriften ska man också definiera hur stor del av 
kartan man vill ha med. 

1. Välj Bana -> Skriv ut -> Banor eller tryck på printerikonen (OBS! Använd 
INTE Arkiv -> Skriv ut) 

2. Välj PDF995 som skrivare. 



3. Kryssa i rutan Liggande om du vill ha kartan på liggande papper. 

4. Välj Egenskaper, och sedan Advanced. Se till så att rätt pappersstorlek är 
vald i rutan Paper size:, troligen vill du ha A4. Välj OK och OK för att komma 
tillbaka. 

5. Tryck på En sida i rutan Område. Då får du upp två ramar på kartan. En lite 
tjockare grå och en tunnare svart. Den tjockare visare hela pappret och den 
tunnare visar den del av kartan som kommer att skrivas ut. 

6. Tryck sedan på Kartutsnitt. Du kan nu minska ner utskriftsområde genom att 
ta tag med musen i den tunnare ramen och dra alla de fyra sidorna till önskad 
position. Du kan också flytta hela området så att det passar bättre. 
 
OBS! Det är bra att skriva ut ett så litet område som möjligt eftersm vi då 
sparar på printer/bläck åt Motorola. Tänk dock på att inte göra den utskrivna 
kartbiten för liten. Det måste gå att använda kartan, tänk framförallt på att ha 
tillräckligt många och långa nord-syd linjer så att man kan använda 
kompassen på ett bra sätt och att man inte kommer utanför kartan för lätt. 

7. Tryck på Banor i rutan Välj banor/klasser. Välj en av banorna i rutan under. 

8. Nästa val är utskriftsskalan, här vill du troligen ha 10000 eller 15000, men 
vilken skala som helst går att välja. 

9. Nu återstår bara att välja antalet exemplar som ska skrivas ut. Eftersom du 
ska generera en PDF-fil som senare ska skickas till en skrivare vill du 
troligtvis bara ha 1 exemplar. (Behöver du fler ser du bara till att fler blir 
utskrivna från PDF-filen.) 

10. Tryck på Skriv ut. 

11. Efter ett tag (det kan ta flera minuter) kommer ett fönster (Pdf995 Save As) 
upp. Välj var du vill ha filen och vad den ska heta, tryck sedan på Save. 

12. Under tiden som PDF-filen genereras kommer det troligen upp några fönster 
med reklam och/eller erbjudande om att köpa en fullversion av PDF995. 
Dessa kan du ignorera eller klicka bort. 

13. När allt är klart finns din bana på din hårddisk. Jag rekommenderar att du 
öppnar den utskrivna kartan i Acrobat Reader och tittar så att den ser bra ut. 
Titta efter så att du inte glömt Motorolaloggan. 

14. Gör om steg 1 till 13 för dina övriga banor och eventuellt också en fil med 
alla kontroller på. Då väljer du alternativet <Alla kontroller (objekt)> i steg 7. 



6 Utskrift 

De genererade pdf-filerna kan du sedan skriva ut på valfri färgskrivare. 

Vill du utnyttja vårt avtal med Motorola mailar du filerna till Per Magnusson 
(per@lok.se) tillsammans med information om hur många kartor du behöver, när 
du vill ha dem och hur du tänker hämta dem. 

Prata gärna med Per i förväg så att han vet att det kommer kartor och kan säga 
till när han måste ha dem för att hinna skriva ut dem. Det vore ju synd om du har 
ritat några banor och det sedan visar sig att Per är i Korea i tre veckor… 

7 Leverans 

När det gäller leverans av kartor så får du göra upp med Per hur det ska gå till. 
Bestämmer man inget annat kommer Per att ha dem med till LOK-gården när 
han kommer på tisdagskvällen (om han kommer ihåg dem, vilket han brukar). 
Det kan bli lite snärjigt eftersom Per oftast inte kommer förrän tidigast 17.30, ofta 
strax efteråt. 

8 Något som inte stämmer? 

Om du hittar något som inte stämmer med detta dokument eller om det är något 
du vill göra som inte behandlas i dokumnetet, maila eller ring mig. 

Anders.tosteberg@telia.com 
hem 013-21 88 44 
jobb 013-28 42 92 



9 OCAD 9 – Hjälp:Banläggning: En översikt 

Informationen i detta kapitel är en direkt kopia av hjälp-innehållet i OCAD 9. För 
de gröna understrukna orden nedan finns mer info i hjälpen (det är bara att klicka 
på dem – i OCAD hjälp, inte i detta dokument) 

OCAD erbjuder helt integrerade banläggningsfunktioner för orientering. 

Starta ett banläggningsprojekt 

För att starta ett banläggningsprojekt, skapar du en fil för projektet. Sedan öppnar 
du den karta som skall användas, som en bakgrundsbild.  

Lägga till banobjekt 

Först skall du lägga till start, kontroller och mål. 

Sedan lägger du till en snitslad sträcka från sista kontrollen till målet (och ev. 
andra snitslingar). 

Du kan lägga till en kontrollbeskrivning, vilken skrivs ut tillsammans med banan. 

Lägg till banans namn (klass-/ban-beteckning). 

För stafetter kan du lägga till startnummer och gafflingsnyckel. 

Lägga till andra objekt 

Du kanske också vill lägga till andra objekt, t.ex. tävlingens namn, datum, 
logotyper eller kartjusteringar. 

Skapa banor 

Nästa steg är att skapa banorna. En bana består i princip av en lista med start, 
kontroller, snitslad sträcka och mål. 

Skapa klasser 

I OCAD kan du antingen arbeta med enbart banor, eller så kan du använda både 
klasser och banor. Olika klasser kan använda samma bana. Om du vill använda 
dig av klasser, måste du skapa klasser. 

Korrigera banan 

För det mesta är det tvunget att korrigera banan som skapats av OCAD, t.ex. 
flytta siffror och dela kontrollringar/linjer. 

Skriva ut banor 

Välj Skriv ut, Banor från Ban-menyn för att skriva ut banorna. Banorna kan 
skrivas ut tillsammans med kartan, eller på redan tryckta kartor. En speciell 
funktion finns inbyggd i OCAD för inpassning av banan på den färdigtryckta 
kartan. Dessutom kan EPS-filer skapas för framställning av filmer för offset-
tryckning. 



Skriva ut kontrollbeskrivningar 

Välj Skriv ut, Kontrollbeskrivningar från Ban-menyn, för att endast skriva ut 
kontrollbeskrivningarna.  

Kontrollbeskrivningar kan skrivas ut tillsammans med banan direkt på kartan. För 
att göra detta, skall du lägga till en kontrollbeskrivning. 

Exportera banor 

Du kan skapa en fil över alla banor med deras kontroller. Denna fil kan 
importeras i ett tävlingsadministrationsprogram, eller ett elektroniskt 
tidtagningssytem. 

Om tävlingsadministrationsprogrammet stöder OCAD-formatet, väljer du 
Exportera Banor version 8 (text), från Ban-menyn för att exportera banorna. 
Annars väljer du Exportera Banor (XML) från Ban-menyn för att exportera 
banorna i IOF:s XML-format. 

 


