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Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at 

anvende Condes til almindelige træningsløb. 
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1. Download Condes 

Gå ind på www.condes.net. Tryk på download i venstre side og hent Condes ved at trykke på linket (click 

here to download now). Gem filen på din computer. 

 

Når filen er hentet, klikker du på den og følger installationsvejledningen på skærmen. 
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2. Første gang du åbner programmet 

Når du åbner Condes første gang får du nedenstående skærmbillede. For at få adgang til alle funktionerne 

skal man indtaste en licenskode. Dette gøres ved at trykke på ”indtast licens-kode…”, vist nedenfor i figur 1 

 
Figur 1 

 

Herefter ”popper” et vindue op, og klub-navn samt licenskode udfyldes som vist i figur 2 

 
Figur 2 

Klik ”OK” og Condes er nu registreret. Du bliver herefter spurgt om Condes må tjekke for opdateringer, hver 

gang programmet starter. Svar ja, hvis du ønsker dette (anbefales) eller nej, hvis du selv vil tjekke for 

opdateringer. 

 

  

(Klubbens licenskode fås hos Finn Ingwersen.) 
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3. I gang med Condes 

Første gang du bruger Condes kommer der et eksempel på en bane frem. Kig lidt på den og luk den herefter 

ved at trykke på krydset i højre hjørne, se figur 3 (det øverste kryds lukker 

programmet, krydset lidt længere nede lukker banen).  

 

Hvis programmet spørger om det skal gemme banen så tryk nej. 

 

Nu skal vi lave et nyt løb, tryk på knappen ”nyt løb” i øverste venstre hjørne, se 

figur 4 

 

Nu kommer der en guide frem, der hjælper dig i gang med at lave løbet.  

Læs teksten og tryk på ”næste”.  

 

Herefter vil du blive bedt om at indtaste en betegnelse for løbet, det kan fx være 

”lørdagsløb 17. marts” eller lign.  Dette navn bliver anvendt i forbindelse med kort 

tryk (bl.a. på postbeskrivelserne). 

Tryk herefter næste. 

 

Du skal nu indtaste et filnavn, kald filen noget, så du senere kan finde filen igen. Tryk næste. 

 

Condes kan lave flere forskellige typer løb, det vi skal lave er ”Fod”-orientering. Vælg dette (standard) og 

tryk næste. 

 

I Condes kan man arbejde med flere kort og flere forskellige målestoksforhold. Vælg ”Ét kort: En målestok, 

én kortfil” (standard) og tryk næste. 

 

Nu skal vi vælge vores løbsfil. Dette vil i Horsens 

OK normalt være enten en O-cad fil eller en 

almindelig billedfil. Tryk på ”Vælg fil..:” og find 

din kortfil.  

 

Når du har valgt din fil skal du være opmærksom 

på to ting: 

1. Condes læser kortfilens kvalitet 

(opløsning) og giver et forslag til 

målestok.  Hvis informationerne er læst 

forker eller det ikke er muligt at give et 

forslag skal du selv anføre 

målestoksforholdet. 

2. Du skal vælge en udskriftsmålestok; som 

regel vil dette blot være det samme som 

kortfil-målestoksforholdet.  

 

Ændringer til kortfilen foretages efterfølgende i menu-punktet – Canvas. 

 

Tryk på ”næste” og herefter på ”forsæt” og du er klar til at lægge en bane! 

  

Figur 3 

Figur 4 

Figur 5 
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3. Om baner, poster og klasser 

Dit skærmbillede vil nu se ca. således ud (med forklaringer): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Baner: Man opretter en bane ved at trykke på ”Baner” i menulinjen og herefter 

”Ny…”. Banenavn udfyldes og der trykkes ”OK”.  

Hvis man ønsker at lave en specialbane klikkes på banetype, der kan ændres til 

det ønskede. Ønsker man en kopi af en anden bane, vælges dette nederst.  

Normalt vil man blot udfylde ”Banenavn”. 

 

Poster: Øverst til højre i redigeringsværktøjet, finder man tre knapper til at indsætte poster med 

(se figur til højre). Den øverste bruges til at indsætte almindelige poster (starter med post 31). 

Den midterste bruges til at indsætte et startpunkt (kaldes ”S”) og den nederste bruges til at 

indsætte mål (kaldes ”M”) 

 

Klasser: Er ikke så aktuelt, hvis man blot vil lave et træningsløb.  Hvis man ønsker at oprette nogle klasser 

(fx H15-16, D13-14 osv.), klikkes på ”klasser” i menulinjen og herefter ”Ny…”.  

 

Zoom: Hvis du vælger forstørrelsesglasset kan du ved at holde venstre museknap ned og trække en 

”kasse”, selv bestemme hvor stort et område, du ønsker at zoome ind på. Ellers kan den generelle drop-

down zoom bruges, hvis du blot ønsker en generel forstørrelse af kortet på fx 200 % 

Navigationsrude: Her kan du se 

de poster du har tilføjet samt de 

forskellige baner du har oprettet. 

Redigeringsværktøjer: Bruges til 

at oprette poster, lave baner 

mv. 

Menulinjen (tekst + symboler): Generelle 

indstillinger, bl.a. udskrifter, oprettelse af 

baner, åbne og gemme filer mv. 

Zoom-knapperne: Brug enten de øverste 

forstørrelsesglas (+/-) til at zoome ind på 

kortet eller dropdown-menuen til at vælge 

det ønskede zoom-niveau. 
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4. Oprette en bane 

Der findes flere forskellige måder at lægge baner på. I denne vejledning gennemgås den mest simple.  

 

Af hensyn til print sammen med kort fastsættes der først et pasmærker der låser bane-layout med 

underliggende kort (canvas). 

 

4.1. Indsætte poster 

Før man indsætter poster skal der oprettes en bane. Det gøres i menulinjen, ved at klikke på ”Baner” og 

herefter på ”Ny…”. Hvorefter banenavnet udfyldes, dette kan fx være ”Lang svær”. 

 

Herefter skal start og mål indsættes på kortet. Tryk først på startikonet (trekanten) ude til højre og placer 

startstedet på kortet med et enkelt klik. Kald blot start for ”S”. Herefter gøres det samme med mål, der 

kaldes ”M” (Se også forklaringen af start, mål og poster på forrige side).  

 

Nu skal posterne placeres. Klik på post-ikonet og placer posterne med et enkelt klik de ønskede steder. 

Condes foreslår selv numre til posterne, startende med nr. 31, herefter nr. 32 osv.  

Tip: Brug zoom-funktionen, så du er sikker på, at du placerer posterne det rigtige sted 

 

Herefter skulle dit kort gerne have en starttrekant, en mål-post og et antal poster. Dette kan se således ud: 

 
 

HUSK… at gemme dit arbejde en gang imellem! Dette gøres på diskette-ikonet i menulinjen.  

 

Fortsættes…  
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4.2. Postbeskrivelse 

Nu skal vi så have lavet vores definition af posten placering. Klik på post nr. 31 ude i navigationsruden (eller 

dobbeltklik på postcirklen) og følgende 

skulle komme frem (figur 6): 

 

Klik på et af felterne indenfor den røde 

cirkel og du får en række valgmulig-heder 

til højre.  

Ikke alle symboler kan indsættes i alle 

felter. Dette følger også af reglerne 

indenfor DOF og IOF. 

 

 

Da der findes mange definitioner vil det i starten være lidt svært at finde netop den signatur man ønsker at 

bruge. Her følger en kort gennemgang af de forskellige ”kasser”: 

 

Kassen længst til venstre er tom, og her kan man ikke indsætte noget, da det bliver styret af Condes, og 

afhænger af de enkelte bane. 

 

Kasse nr. 2 indeholder postnummeret (er oprettet i forbindelse med placering af posten) 

 

I kasse nr. 3 kan du indsætte en ”pil” alt efter om du ønsker at placere posten ved den nordligste eller 

sydligste eller… genstand.  

 

De tre næste kasser indeholder alle de ”vigtigste” symboler. De er delt op efter hvilken 

type genstand der er tale om. Man skifter mellem de forskellige symboler ved at klikke 

på knapperne øverst (figur 7). Fra venstre mod højre er de forskellige symboler: 

Kurver, sten, vand, skovgrænser, menneskeskabte genstand, specialsignaturer og til 

sidst ”tilføjelsessymboler”.  

 

Den næstsidste kasse bruges til at placere posterne ganske præcist, fx knæk, vestlige-

kant mm.  

 

Sidste kasse er ekstra service ved posten, fx væske eller førstehjælp 

 

Efter at hver postbeskrivelse er lavet, klikkes der på ”OK” og næste post hentes frem ved dobbeltklik i 

navigationsruden eller fra kortet. 

 

Vær opmærksom på, at også start- og målposten skal defineres. Læg her 

mærke til, at posttypen evt. skal ændres til enten ”startsted” eller ”mål”. 

Mål kan enten være med fuld afmærkning, opfangende afmærkning eller 

ingen afmærkning. 

 

Kommer du til at lave en postbeskrivelse forkert, kan du slette den ved at bruge det røde kryds lige under 

definitionerne (se figur 7).  

  

Figur 6 

Figur 7 
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4.3. Lave banen 

Nu skal vi så til at lave vores bane. Derfor skal vi have skiftet visningen i ”navigationsruden” fra ”Poster” til 

”Rediger baner”. Dette gøres ved et enkelt tryk på ”Rediger baner”(se nedenfor). Herefter skifter 

skærmbilledet til følgende: 

 

 
 

Som det ses er alle posterne nu forsvundet men et nyt ikon er nu blevet tilgængeligt. Tryk på dette 

(markeret ovenfor) og alle posterne bliver nu synlige. Klik herefter på de poster, du vil have på din bane. 

Start med post nr. 1 osv. Banen er færdig når du klikker på mål. Tryk herefter på ”Esc” på dit tastatur og 

banen er færdig. 

Tip: Hvis du klikker et sted hvor der ikke er en post, bliver der automatisk indsat en ny post. På denne måde 

behøver man ikke først at indsætte posterne; man kan lave banen direkte på kortet. 

 

4.4. Tilpasning af oversigt med postbeskrivelse 

Banen er nu færdig, men som det måske kan ses er definitionerne placeret ved siden af kortet. Hvis ikke du 

kan se definitionerne skal du holde venstre museknap nede og ”trække” kortet mod venstre så højre side af 

kortet samt definitionerne kommer frem.  

Klik herefter en enkelt gang på definitionerne og træk dem ind på kortet til de er det ønskede sted. 

 

Ved at dobbeltklikke på postbeskrivelserne kan udseende tilpasses – enten for pågældende bane alene 

alene eller alle baner/postbeskrivelse i løbsfilen. 

Herunder kan skemaet opdeles i flere del-enheder (nye afsnit indsættes med ikonet  i højre side af 

skærmbilledet – og tilrettes ved at dobbeltklikke) eller om posten skal beskrives med symboler eller tekst 

(alternativt bestemmes det i bane og/eller klasseopsætning). 

 

 

Banens længde: Læg mærke 

til, at du i denne rubrik kan se 

hvor lang din bane er! 
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4.5. Tilpasning af poster 

Hvis nogle af posterne ligger tæt, kan numrene komme til at stå ”oveni hinanden” eller ”for tæt”. Dette er 

ikke hensigtsmæssigt og skal selvfølgelig rettes så der ikke er tvivl om hvilket nummer der hører til hvilken 

post. 

 

Klik en enkelt gang på den post, hvis postnummer skal flyttes. Når post og nummer er blåt kan du ”trække” 

postnummeret til den ønskede placering. 

 

Det er vigtigt at dele af postcirklen ikke dækker over detaljer på kortet. 

Dette kan tilpasses ved at højreklikke på postcirklen på kortet og vælge 

menupunktet Postcirkel … herefter kommer der et lille skærmbillede 

hvor posten kan finjusteres med hensyn til placering, cirkel punkter etc. 

 

Udsnit af postcirklen kan også klippes væk ved hjælp af ikonet med 

saksen i toppen af skærmen.  

 

4.6. Tilpasning af stræk 

Hvis delstræk-stregen dækker betydende terrændetaljer eller krydser i baneforløbet kan man lave huller i 

stregerne. 

Benyt ikonet med saksen i toppen af skærmen til at lave om på cursoren så du kan klippe hul i en streg. 

Marker stregen og klik igen med saksen så der opstår et hul på en defineret længde – klik flere gang for at 

udvide hullet. Alternativt kan du ved at trække i de sorte endepunkter bestemme hvor hullet skal være. 

 

Det kan øge læsbarheden hvis delstræk-stregerne ikke går helt ind til posterne. Gå ind i menupunkt ’Canvas 

– Cirkel- og linie- dimensioner’’ og ændre cirkel/linie afstand fra 0 til f.eks. 1 eller 2 mm. 

 

Med ’plus-knappen’ kan der lægges et punkt ind på delstræk linjen.  

 

Med Esc laves cursor’en tilbage til alm. pil igen herefter kan man trække punktet lidt til siden så stregen 

ikke længere dækker f.eks. en sti parallel med strækket,  

udenom et forbudt område,  hen må et punkt eller en 

tvungen overgang.  

 
,  
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4.7. Udskrift af banen 

Ønsker du et udskrift af banen, skal du definere et ”udskriftsområde”. Klik på knappen ”Indstil 

udskriftsområde” (se nedenfor). Sker der ikke noget første gang, så klik en gang til, hvorefter kortet gerne 

skulle se sådan ud:

 
 

Den blå linje markerer udskriftsområdet. Tryk en enkelt gang på denne, hvorefter den bliver markeret. Du 

kan nu trække i de ”sorte bokse” i hjørnerne og siderne til du har valgt det ønskede udskriftsområde. Hvis 

det fylder over et A4 ark, vil dette kunne ses. Hvis du selv skal printe er det en fordel at banen kun fylder et 

A4 ark, da man normalt ikke selv har mulighed for at printe i store formater (A3 mv.). Hvis kortet skal 

sendes til tryk betyder det ikke så meget.  

 

Når du har indstillet udskriftsområdet er du klar til at udskrive kortet. Klik på ”Udskriv” i menulinjen og vælg 

”Kort med baner”.  Vælg herefter hvilke baner der skal udskrives og klik på ”udskriv” eller ”Vis udskrift”, 

hvis du først vil se din udskrift på skærmen. 

 

Hvis man ønsker at ændre noget på sine udskrifter er der flere forskellige udskriftsmuligheder til venstre på 

skærmen som man kan prøve sig frem med.  

 

4.8. Masterkort.  

Som du måske lagde mærke til under udskrift var der mulighed for at udskrive ”alle poster” – Det såkaldte 

masterkort. Her skal du blot være opmærksom på, at definitionerne også på masterkortet skal trækkes ind 

på kortet og at postnumrene ikke må stå oveni hinanden. Masterkortet er i øvrigt det kort der kommer 

frem, når du klikker på ”Poster” i navigationsruden. 

 

4.9. Flere baner 

Ønsker du at oprette flere baner, gentages punkt 5. Start og mål skal dog ikke indsættes igen og det vil 

måske ikke være nødvendigt at indsætte flere poster, da disse kan ”genbruges” på de andre baner. 


