
 

 

 

  



 

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering 

 

Version 1.00 - 1 - 09.2015 

 

 

 

 

Indhold 
Lidt om denne vejledning ............................................................................................... 1 

Forberedelser inden du kan starte ................................................................................... 2 

GPS ur ......................................................................................................................... 3 

Kortfil .......................................................................................................................... 5 

FIF Kortarkiv................................................................................................................. 6 

QuickRoute ................................................................................................................... 8 

Begynd din analyse ...................................................................................................... 14 

Nyttige link og et enkelt råd .......................................................................................... 15 

 

Lidt om denne vejledning 

Hvorfor en dummies vejledning 

Jeg har skrevet denne vejledning til medlemmerne af FIF Hillerød Orientering, således at i med støtte i 

vejledning kan få et endnu større udbytte af at løbe med et GPS ur ved træning og konkurrence. 

 

Vejledningen skal også motivere til at medlemmerne af FIF Hillerød Orientering, deler deres kort og 

vejvalg i vores online kortarkiv, således at den enkeltes ’oplevelser’ til træning og konkurrence bliver 

synlige for hele klubben. 

 

Formatet på vejledningen er optimeret til at blive vist online i en PDF fil, men du skal være mere end 

velkommen til at udskrive vejledningen.  

 

Hvis du vælger at genbruge, kopiere eller trykke hele eller dele af denne vejledning så bedes du nævne 

FIF Hillerød Orientering som kilde. 

 

Idé og inspiration til denne vejledning har jeg fået hos OK Roskilde, der har udgivet deres dummies på 

http://www.okr.dk/almind/quick_route_dummies_jul2012.pdf 

Hvad kan jeg lære ved at læse vejledningen 

Efter at du har læst vejledning, kan du: 

 

 Hente GPS spor fra dit GPS ur til din computer 

 Kombinere dit kort med dit GPS spor så dit vejvalg fremgår af kortet 

 Udgive dit kort med vejvalg til vores online FIF Kortarkiv 

 Finde andre der har løbet samme bane (træning eller konkurrence) som dig 

 Sammenligne dit vejvalg med andre løbere på samme bane 

Nu er jeg i gang, hvad så 

Når du er blevet fortrolig med at indlægge vejvalg på dine kort og du regelmæssigt udgiver dem online i 

vores FIF Kortarkiv er tiden inde til at få fuldt udbytte dine nye evner.  

 

Denne vejledning beskæftiger sig ikke med analyse af stræk, sammenligning af løbere, vejvalg m.v., 

men ved at bruge FIF Kortarkiv har du nu grundlaget for selv at dygtiggøre dig på disse områder. 

Hvis noget skal rettes 

Hvis du finder fejl, unøjagtigheder eller noget der blot ikke er til at forstå i denne vejledning, så tøv ikke 

med at give mig besked så jeg kan få det rettet. 

 

Du skriver til mig på webmaster@fiforientering.dk 

 

Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering 
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Forberedelser inden du kan starte 

Ting jeg skal have 

Før du kan komme hele vejen igennem denne vejledning, er der nogle ting som du skal have fat på, 

nemlig: 

 

 Et GPS ur der kan gemme dit spor i filformatet gpx. I vejledningen tager vi udgangspunkt i et 

Garmin ur 

 En computer hvor du kan tilkoble dit GPS ur 

 Din computer skal have forbindelse til internettet, for at udgive dit kort med vejvalg til vores 

online FIF Kortarkiv 

 Adgang til kortet (enten fysisk eller digitalt) som du vil indlægge vejvalg på 

 

De enkelte punkter er uddybet længere fremme i vejledningen. 

Ting jeg skal gøre 

Udover de ting som du skal have fat på, er der også nogle enkelte ting som du skal gøre før det hele 

virker, nemlig: 

 

 Du skal installere programmet QuickRoute på din computer 

 Du skal oprette dig som bruger i FIF Kortarkiv 

 

De enkelte punkter er uddybet længere fremme i vejledningen. 

 

 

For at have et sted at gemme kort og GPS spor på din computer, skal du oprette mappen ’QuickRoute’ 

på Skrivebordet, således: 

 

Trin Handling 

1 Højreklik på Skrivebordet 

2 Vælg ’Ny >’ 

3 Vælg ’Mappe’ 

4 Giv mappen navnet QuickRoute 

 

Nu skal du have følgende på dit Skrivebord: 
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GPS ur 

Modeller 

Det ur som du vælger, skal selvfølgelig have en indbygget GPS, derudover skal du have mulighed for at 

kunne gemme dit GPS spor som en fil i formatet gpx. Du kan læse meget mere om gpx filformatet på 

https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format. 

 

Når du har dit GPS spor i uret, er det lettest hvis du får overført GPS sporet til Garmin Connect. 

 

Fra Garmin Connect er det muligt at gemme dit GPS spor i filformatet gpx. 

 

Den måde som du får overført GPS sporet fra dit ur til Garmin Connect, er afhængig af hvilken type ur 

du har, nogle af det forskellige metoder er: 

 

 USB opladeren til dit Garmin GPS ur virker typisk også som forbindelse til din computer 

 Hvis dit ur understøtter Garmin ANT, sker forbindelsen mellem dit ur og computeren via et lille 

USB ANT stick som du indsætter i din computers USB port 

 Nogle ure kan overføre oplysningerne direkte til Garmin Connect, enten via WiFi eller via din 

mobiltelefon 

Garmin Connect 

Garmin Connect er Garmins online træningsværktøj, der er masser af muligheder i Garmin Connect, men 

dem må du selv udforske. Vejledningen indeholder kun det der er nødvendigt for at få gemt dit GPS spor 

og hente det i filformatet gpx. 

 

Det første du skal gøre, er at oprette dig på Garmin Connect via https://connect.garmin.com/da-DK/. Du 

starte med ’Log på’ og derfra vælger du ’Har ingen konto? Opret en’ 

 

Efter din adgang er oprettet kan du klikke på knappen ’Kom i gang’ på forsiden for at få hjælp til at 

forbinde dit Garmin GPS ur til Garmin Connect. 

 

På siden kan du også læse mere under menupunktet hjælp, så hvis der er noget der driller så start der.  

 

Bemærk at du bekræfter at du er 13 år eller derover når du opretter dig på Garmin Connect. 

Hvad gør jeg i skoven 

Inden du starter din træning/konkurrence, skal du sørge for at dit ur har fundet GPS signaler nok, til at 

kunne fungere – det vil fremgå af dit ur, er du i tvivl så læs manualen til uret. 

 

Lige inden du starter dit løb så starter du også dit ur. Er det en konkurrence så er det helt fint at du 

starter uret i boks 3, således at du kan have fuld fokus på starten. 

 

Lige efter at du kommer i mål, så stopper du dit ur igen – husk at gemme din aktivitet. Da det også er 

forskelligt fra ur til ur, så må du læse manualen til dit ur hvis du er i tvivl om dette. 

Hvad gør jeg når jeg kommer hjem 

Når du kommer hjem, efter træning eller konkurrence så kan du overføre dit GPS spor til Garmin 

Connect.  

 

Som tidligere nævnt er der forskellige muligheder afhængig af hvilket ur du har, så igen må du læse 

vejledningen til dit ur. 

Sådan henter du dit GPS spor i filformatet gpx 

Når du skal hente et GPS spor fra Garmin Connect, starter du med at logge dig på Garmin Connect. 

 

Under menupunktet aktiviteter (klik på  for at se hele menuen), vælger du den aktivitet som du vil se 

detaljer på, og hente GPS sporet fra, du klikker blot på navnet for aktiviteten for at åbne detaljerne. 
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Når du ser detaljerne for en aktivitet er der en masse oplysninger om dit løbe som du selv kan studerer, 

for at hente GPS sporet i filformatet gpx, skal du klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælge 

’Eksporter til GPX’. 

 

 
Din browser vil nu spørge om du vil åbne eller gemme ’activity_xxxxxxx.gpx’ – du vil gerne gemme filen, 

og den gemmes i mappen QuickRoute på Skrivebordet. 

 

 
 

Nu er du færdig med at hente dit GPS spor, så nu skal du have fat i dit kort. 
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Kortfil 

Kort fra FIF træning 

De kort og baner som vi bruger til vores træninger, vil efter træningen ligge som jpg filer inde i FIF 

Kortarkiv, du skal være oprettet som bruger i FIF Kortarkiv for at kunne logge ind og hente disse filer.  

 

Du kan læse mere om dette under punktet ’FIF Kortarkiv' 

Kort fra konkurrence eller andre træninger 

Når du har løbet en konkurrence eller andet løb, hvor du ikke har direkte adgang til kortet som en jpg fil, 

skal du selv lave denne fil, det kan gøres på en af flere muligheder: 

 

 Du kan scanne kortet i en scanner og derfra gemme det som jpg på din computer 

 Du kan tage et billede af dit kort med et kamera eller din telefon og overføre billedet til din 

computer 

 Hvis kortet findes som en PDF (der er nogle arrangører der lægger kort og banerne på deres 

hjemmeside efter et løb), kan du bruge programmet ’Klippeværktøj’, der findes i alle standard 

Windows installationer 

 

Når du har dit kort som en jpg så skal du også gemme det mappen QuickRoute på Skrivebordet. 

 

  



 

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering 

 

Version 1.00 - 6 - 09.2015 

 

 

 

 

FIF Kortarkiv 

Sådan opretter du dig som bruger i FIF Kortarkiv 

Du finder FIF Kortarkiv på http://www.fiforientering.dk/kortarkiv, det er også på den side du finder 

denne vejledning. 

 

Du opretter selv en bruger, men du skal først sende en mail til administrator, således at du kan få koden 

der giver dig adgang til at oprette denne bruger. 

 

 
 

Når du opretter din brugerprofil, er det kun nødvendigt at udfylde de felter som du ser herunder inden du 

trykker på gem. 

 

 

Daglig brug af FIF Kortarkiv 

Uden login, kan bruge FIF Kortarkiv til at se baner og vejvalg på de kort som de forskellige medlemmer 

har udgivet i kortarkivet. 

 

Når du klikker på en bruger får du vist alle de kort som brugeren har udgivet, bemærk at det er muligt 

at filtrere listen efter kategori (træning, konkurrence) og år. 

 

Når du klikker på et kort, får du vist kortet med det vejvalg (GPS spor) der er indlagt på det. 

 

For hvert kort vises de oplysninger som er oprettet ved udgivelsen af kortet samt distance, tid og puls 

hvis dit GPS ur også opsamler disse data. 
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På det første kort for hver nye træning (dato og lokation) vises et link til ’3D Rerun’. Du kan læse mere 

om denne side under punktet ’Begynd din analyse’. 

 

Med login, kan du rette de oplysninger som du har skrevet da du udgav kortet. Du kan også 

kommentere egne og andres kort. 

 

Når du er logget ind får du et specielt menupunkt i FIF Kortarkiv, nemlig menupunktet ’Kort fra 

træninger’. 

 

 
 

Når du klikker på det menupunkt får du mulighed for at hente de baner som vi har løbet til vores 

træninger. 

 

Du vælger blot dato for træningen, navnet på den bane som du vil hente og så ser du kort og bane på 

skærmen. 

 

For at gemme kortet på din computer skal du højreklikke på kortet og vælge ’Gem som’, du skal gemme 

kortet i mappen QuickRoute på Skrivebordet. 
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QuickRoute 

Installation 

Programmet QuickRoute bruges til at kombinere kort og bane med dit GPS spor. Programmet findes kun 

til Windows. 

 

Programmet er gratis og hentes fra hjemmesiden http://www.matstroeng.se/quickroute.  

 

Det er fint at donere en lille betaling til Mats Troeng (udvikleren), hvis du syntes at programmet har 

værdi for dig og du vil støtte en yderligere udvikling af programmet, klik på Donate (1). 

 

Vælg Download (2) og klik derefter på linket under Latest version (3) for at starte installationen. 

 

 
 

Når programmet er installeret på din computer, kan du starte det fra menuen Start hvor det ser således 

ud: 

 

Opsætning 

Når du starter programmet første gang, skal du vælge sprog. 

 

Nu er programmet klar til brug. 

Indlæg GPS spor på kortet 

Nu er du nået dertil hvor du skal have indlagt dit kort og GPS spor i QuickRoute for at få kombineret dem 

så du på kortet kan se hvor du har løbet, det ønskede resultat vises på billedet herunder (pilen angiver 

GPS sporet). 
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Start med at åbne programmet QuickRoute, det ser nogenlunde sådan ud når programmet er åbnet. 

 

 
 

Start med at maksimere programmet, så det fylder hele skærmen. 

 

Tryk på CTRL+N for at begynde på en ny bane, du ser nu vinduet ’New document’, der ser således ud. 

 

 
 

 

Klik på den øverste knap med teksten ’Browse…’ for at vælge dit kort, det ligger i mappen QuickRoute på 

Skrivebordet. 

 

Klik på den nederste knap med teksten ’Browse…’ for at vælge dit GPS spor, det ligger i mappen 

QuickRoute på Skrivebordet. 
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Klik nu på knappen OK for at oprette dokumentet i QuickRoute. 

 

Nu skulle du gerne kunne se dit kort og idt GPS spor, GPS sporet er tegnet med rød. Der er også 

kommet en ny menu i QuickRoute, den ser således ud: 

 

 
 

Sørg for at rette  til at have værdierne 3,0 og 1,5 så er stregen på dit GPS spor ikke så 

kraftig. 

 

NB!  

Første gang du bruger QuickRoute, skal du koble det sammen med den bruger som du har 

oprettet i FIF Kortarkiv, det gør du således: 

 

Klik CTRL+M ’Publish map…’ og udfyld skærmbilledet med dit burger og password til FIF 

Kortarkiv. Feltet ’Webservice address’ skal udfyldes med 

http://www.fiforientering.dk/doma/webservice.php, marker ’Remember password’ og klik på 

knappen ’Connect’ for at teste at du har forbindelse.  
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Hvis dine login oplysninger er korrekte, bliver de nederste felter i skærmbilledet aktive. 

 

Klik blot på knappen ’Cancel’, du skal ikke udgive dit kort endnu. 

 

Den røde streg ovenpå kortet, er dit GPS spor, men det har ikke det rigtige størrelse. Du skal nu tilpasse 

GPS sporet så det passer til størrelsen på kortet. 

 

Du skal bruge  (Se GPS spor) og  (juster GPS spor) som du finde i menuen i QuickRoute, læg også 

mærke til at du kan zoome kortet fra 50% til 200% således at du kan se mere eller mindre af kortet. 

 

 
 

Når du skal justere dit GPS spor er det en god idé at zoome til 150% eller 200%. 

 

For at få GPS spor til at passe med kortet, skal du nu justere GPS sporet til kortet, dette gøres ved at 

klikke på   (juster GPS spor) og med musen klikke på den røde streg (dit GPS spor). Du vil se at der 

kommer en blå cirkel på den røde streg. 

 

 
 

Du kan nu trække GPS sporet med musen, ved at holde venstre mussetast nede på den blå ring og 

derefter flytte musen. 

 

Du kan sætte flere punkter på GPS sporet, men det er kun det sidste punkt du kan flytte med de 

tidligere punkter beholder deres placering. Husk at bruge CTRL+Z ’Undo’ hvis du får sat nogle forkerte 

punkter. 

 

Således justerer du lettest dit GPS spor til kortet: 

 

Trin Handling 

1 Juster dit GPS spor således at start og mål passer med start og mål på 

kortet 

2 Find andre markante punkter på dit GPS spor – primært tydelige 

retningsskift og juster disse til kortet 

3 Lav de sidste justeringer af dit GPS spor så det stemmer overens med 

kortet og hvor du løb. 

 

Når du er tilfreds med justeringen af GPS sporet kan du klikke på  (se GPS spor), og nu skifter sporet 

farve til grøn, gul og rød. Der hvor der er grønt har du løbet hurtigt og der hvor der er rødt har du løbet 

langsomt. 

 

Du kan allerede nu danne dig et billede af hvor du har tøvet med orienteringen eller hvor dit vejvalg har 

nedsat dit tempo (gul og rød) og du kan se hvor du har kunnet holde fart (grøn). 

 

Herunder kan du se kort og GPS spor i QuickRoute inden GPS sporet er justeret, og efter at GPS sporet 

er justeret.  

 

Jeg har markeret de punkter på GPS sporet som jeg har brugt til at trække det på plads så det stemmer 

med kortet. De er nummereret i den rækkefølge som jeg har sat punkterne på GPS sporet. 
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Før justering af GPS spor 

 

 
Efter justering af GPS spor 
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Husk at gemme dokumentet i QuickRoute efterhånden som du laver ændringer. Tryk på CTRL+S for at 

gemme kort og GPS spor som en qrt (QuickRoute) fil, giv filen et navn og gem den i mappen QuickRoute 

på Skrivebordet. 

 

Når du mener at kort og GPS spor er klar til at blive udgivet i FIF Kortarkiv, du trykker på CTRL+M 

’Publish map…’ og klikker på knappen ’Connect’. Hvis du ikke tidligere har udfyldt brugernavn og 

password, skal du gøre det nu. 

 

Når felterne i er aktive kan du udfylde dem med de informationer der passer til den træning/konkurrence 

som du har løbet, husk at få valgt den rigtige kategori. 

 

Når alle relevante informationer er udfyldt, kan du klikke på knappen ’OK’ hvorefter kortet bliver udgivet 

i FIF Kortarkiv. 

 

3 gange i døgnet bliver oplysningerne fra FIF Kortarkiv udgivet på http://omaps.worldofo.com, det er på 

denne hjemmeside du kan analysere dit løb og sammenligne dig med andre der har løbet samme bane. 
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Begynd din analyse 

Hvor finder jeg andre der har løbet samme bane som mig 

Når du fra FIF Kortarkiv klikker på linket ’3D Rerun’ får du vist dit kort på siden 

http://3drerun.worldofo.com og du vil kunne se om der er andre der har løbet samme bane som dig. 

 

 
 

Hvis du ikke har linket ’3D Rerun’ på dit kort i FIF Kortarkiv, kan du finde dit kort på 

http://omaps.worldofo.com. 

 

Inde på http://omaps.worldofo.com skriver du blot dit navn i søge feltet (du kan også søge efter navn på 

konkurrence eller kort), når du har fundet kortet klikker du på linket ’3D Rerun’ under dit kort. 

 

 
 

Når du er inde kortet i 3D Rerun, kan du se løbere der har løbet på samme tid og sted, det er dog ikke 

sikkert at de har løbet samme bane. 

 

Marker de løbere som du vil sammenligne og klik på ’Open selected maps/routes in 2DRerun’. 

Analyse – replay 

Når du har valgt løbere der skal sammenlignes, har du mulighed for at lade dem løbe mod hinanden, du 

ser hvor løberne har været ved at deres markering bevæger sig hen over kortet. 

 

Benyt disse indstillinger  

 
 

Klik på kortet lidt efter startpunktet, så er du sikker på at løberne har samme udgangspunkt klik derefter 

på ’Play/Pause’ for at starte/stoppe løberne. 

Analyse – sammenlign stræk 

Når du har valgt løbere der skal sammenlignes, har du mulighed for at sammenligne enkelte stræk. 

 

Benyt disse indstillinger 

 
Klik på den post som du vil starte ved, og klik derefter ved den post som du vil slutte sammenligningen 

ved. 

 

Du får nu vist route, tid, længde og min/km for det valgte stræk for de enkelte løbere. 

Hvor kan jeg lære mere 

På internettet kan du finde forskellige gennemgange af hvad og hvordan du kan bruge 2D Rerun til 

analyse og sammenligninger, i http://www.orientering.no/SiteCollectionDocuments/gpsanalyse.pdf får 

du en gennemgang af nogle af disse analyse muligheder. 
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Nyttige link og et enkelt råd 

Link 

Her finder du en oversigt over link der er anvendt i denne vejledning, samt et par andre der måske 

kunne have din interesse. 

 

 

Beskrivelse og link 

Garmin Connect 

Træningsværktøj fra Garmin, det er her dine træninger bliver overført til fra dit GPS ur og det er 

herfra du henter dine GPS spor i filformatet gpx. 

 

https://connect.garmin.com 

FIF Kortarkiv 

Det er her dine kort med vejvalg bliver vist online, og det er her du kan hente kortene fra vores 

træninger. 

 

http://www.fiforientering.dk/kortarkiv 

QuickRoute 

Dette er programmet der kan vise dit GPS spor på kortet, det er også fra QuickRoute at du 

uploader dit vejvalg til FIF Kortarkiv. 

 

http://www.matstroeng.se/quickroute 

Maps World of O 

Det er her du finder dine egne kort med vejvalg og det er også stedet hvor du har mulighed for at 

sammenligne dig med andre løbere der har løbet samme bane. 

 

Det er også her du får adgang til 2D Rerun som du kan bruge til analyse og sammenligninger. 

 

http://omaps.worldofo.com/ 

GSP Analyse 

Dette er en gennemgang af nogle af de analyse muligheder du får adgang til ved at bruge 2D 

Rerun.  

 

http://www.orientering.no/SiteCollectionDocuments/gpsanalyse.pdf 

 

Et lille råd 

Du har nu adgang til nogle super værktøjer, der kan give dig en masse information om dine egen løb og 

om andre løberes færden i skoven. 

 

Brug din viden konstruktivt, undgå at fokusere på et enkelt bom eller hvem der slog hvem på hvilke 

stræk – brug i stedet informationerne til at finde årsagen til at du bommede eller at du blev slået på et 

stræk. 

 

Når du finder årsagen kan du også træne de momenter der kan minimere at bommet opstår, eller at du 

får valgt et dårligere vejvalg. 

 


