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QuickRoute er et program til Windows, der giver dig mulighed for at vise en rute fra en GPS-enhed, såsom 

et GPS-ur, på et orienteringsløbskort og gemme som en billedfil.   

Hovedformålet med QuickRoute er at gøre det hurtigt og nemt at overføre ruten fra en GPS-enhed til et 

kort.   

QuickRoute har indbygget understøttelse af GPS-enheder i Garmin Forerunner-serien.   

Andre enheder, der kan producere datafiler i GPX format er også understøttet.   

Du kan downloade programmet fra http://www.matstroeng.se/quickroute/  

Her er mit vejvalg fra et løb i Frederikshåb Øst lagt ind på o-kortet fra en gpx-fil, som jeg har fra mit Polar 
RCX3. 

 

Du skal starte med at scanne dit løbskort og gemme det som en jpg-fil eller lignende. 

I QuickRoute vælger du New 

Under Map image i feltet From file: Du finder jpg-filen (o-kortet med din bane), som du lige har gemt. 

Under Route kan du vælge  

• From GPS devise: Garmin ANT Agent, hvis du har brugt et garmin forerunner løbeur 

og har indlæst din rute. Her finder du din løbetur, som svarer til dit løbskort. 
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• From file: Hvis du f.eks. har et Polar GPS-løbeur. Her finder du den gpx-fil, som du 

har gemt med din løbetur, som svarer til dit løbskort. 

 

Nu skal du bare have ruten og kortet placeret rigtig i forhold til hinanden. 
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Jeg plejer at tage mellemtider ved hver post på min bane. Jeg bruger nu disse mellemtider (runde cirkler) til 

at placere min løberute så korrekt som muligt på orienteringskortet. Hvis du ikke tager mellemtider, kan du 

bruge markante retningsskift eller lignende. 

 

O-hilsen 

Kaj Kaspersen 

 


