Instruktion utskrift
av kartor
Hierne och Åmotfors
Uppdaterad 2014-06-13

Allmänt
För att underlätta för arrangörer och säkerställa god kvalitet på kartutskrift har
klubbarna beslutat att det finns två alternativ för kartor:
1. Varje löpare ritar själv in sin bana på tryckt karta i samband med
arrangemanget.
2. Karta med banpåtryck skrivs ut på godkänd skrivare. Sådan skrivare finns
för OK Hierne och Åmotfors OK:s del hos Andreas Blomgren.

Meddela
Meddela till Andreas Blomgren senast 2 veckor i förväg när och hur leveransen av banorna
kommer.

Leverera banor
Leverans av banorna till Andreas Blomgren kan ske i princip hur som helst. Det
enklaste för båda parter är att e-posta en fil i Purple Pen-format. Andreas
Blomgren har alla kartfiler så den behöver inte skickas.
Alternativ för format vid leverans av banor:
1. Purple Pen-fil (instruktioner om Purple Pen finns på Motionsorienteringens
hemsida)
2. Ocad-fil (kräver licens av Ocad och lite erfarenhet av detta)
3. Banor inritade på kartor (Andreas gör inläggning av banor)
Alternativ för leverans av banor:
1. E-post till andreas.blomgren@gmail.com
2. Lämna till Rönnvägen 27 eller Mantacore AB, Arvika Näringslivscenter,
(dagtid) eller enligt överenskommelse
3. Posta till Andreas Blomgren, Rönnvägen 27, 671 41 Arvika
Vid leverans av banorna behövs uppgift hur många kartor det ska vara av varje
bana samt hur och när leveransen av de färdiga kartorna ska ske. Observera att
utskrift inte kan ske i A3-format. Däremot går det bra med A5-format. Meddela
ifall detta är aktuellt. I samband utskriften görs gärna en bankontroll.
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Hämta kartor
Leverans av kartorna sker på något av följande sätt enligt överenskommelse:
1. Hämtas i Arvika. Dagtid på Arvika Näringslivscenter (Mantacore AB) eller
kvällstid på Rönnvägen 27
2. Överlämnas vid överenskommet tillfälle
3. Postas

Frågor och kontakt
Om det uppstår några frågor är det bara att ringa eller skicka e-post till:
Andreas Blomgren
Telefon 070-34 00 782
andreas.blomgren@gmail.com
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