
CHECKLISTA INFÖR KARTUTSKRIFTER 

Detta är ett hjälpmedel för er som är banläggare och/eller beställare av kartutskrifter 

hos Kartsam. Gå igenom punkterna och checka av ! 

VÄLJA BANLÄGGNINGSPROGRAM 

Det finns flera olika banläggningsprogram att använda, vi rekommenderar att  

ni använder OCAD men vi tar även emot Condes och Purple Pen filer, notera dock att 

det blir något dyrare om du väljer att använda dessa program.    

BANLÄGGNINGSMETODIK 

Använd aktuell banläggningsmall, finns på SOFT:s hemsida. 

Börja med att lägga ett antal banor (Bana 1, bana 2 osv).  

Lägg sedan in alla klasser ni ska ha till er tävling och koppla klasserna till någon av 

banorna ni gjort. 

Välj alltid OCAD i ritningsläge (Visa_Ritningsläge), då ser ni på skärmen hur 

kart/bantrycket kommer att se ut. Du ser var du behöver klippa violetta ringar och ev 

streck.  

Klipp inte för mycket, en svart symbol kommer att synas igenom banpåtrycket men 

bruna symboler syns sämre genom den violetta färgen. 

Vid utplacering av kontroller ha alltid skärmbilden i en stor förstoring så att alla 

objekt blir perfekt centrerade. 

Skapa en banfil per respektive skala/kartformat. 

Optimera filstorleken (Karta_optimera/reparera) före leverans av banfilen till oss, så 

att banfilen inte blir för stor eller felaktig. 
 

BANLÄGGNING STAFETT 

Tänk på att inte lägga för komplicerat med för mycket gafflingar! Det blir bara dyrt 

för er och väldigt krångligt för oss att skriva ut. 

Eftersom vi inte skriver ut kartorna direkt från OCAD utan exporterar varje banfil till 

PDF före utskrift så fungerar det INTE att använda OCAD:s utskriftsfunktion för 

stafett (startnummer på kartan går inte).  

FÄRGINSTÄLLNING AV KART- OCH BANFIL 

Färginställningen behöver ni inte tänka på, vi ställer in den så att det blir korrekt 

enligt gällande norm 

 

 



SKICKA TILL KARTSAM FÖR UTSKRIFT 

Ni skickar till oss drygt en vecka före tävling (torsdag morgon om det är tävling 

helgen efter) 

☐ OCAD-kartfil 

☐  OCAD-banläggningsfil 

☐  Eventuella logotyper 

Om ni gör egen layout så måste ni göra den i banläggningsfilen och med OCAD:s  

layoutprogram, annars meddelar ni oss om vi ska göra den åt er. Om vi ska göra 

layouten måste ni tydligt rita in det kartområde som ska vara med hänsyn till alla 

vägvalsalternativ. 

Bestäm och meddela oss om det ska det vara definition på kartan ? 

Bestäm vilka klasser/banor ska vara på respektive skala och vilket pappersformat. 

Maximal utskriftsyta är: A4: 287x200 mm, A3: 410 x 287 mm (SRA3: 440x310 mm) 

Ska vi skriva ut kartorna ”per bana” eller ”per klass” ? 

Vad ska det stå i ev kontrolldefinition: Bana xx eller klass eller både bana/klass ? 

Fyll i beställningsformulären ”kontaktuppgifter kund” och ”beställningsformulär 

kartutskrifter” som finns på kartsam.se/kartutskrifter och maila din slutgiltiga 

beställning med antalsuppgifter per bana eller klass till oss senast kl 08.00 på 

måndag morgon om er tävling är nästkommande helg. 

Räkna inte med att kunna beställa ”kompletteringstryck” efter att efteranmälan 

stängt, eftersom vi hela tiden måste justera färgerna efter skrivarens ”dagsform” så 

måste vi ”börja om från början” vid extra utskrifter. Visst kan vi hinna med några 

felande ex på torsdag/fredag, men inte enstaka ex i varje klass/bana. 

UTSKRIFTSMATERIAL 

Bestäm er vilken typ av utskrift ni vill ha till ert arrangemang.  

 

☐ Traditionell utskrift på vanligt laserpapper där ni sedan själv får stoppa kartorna i 

plastficka  

☐ Utskrift på vattenfast material (Teslin), där ni inte behöver någon plastficka 

LEVERANS 

Ni kan välja att få kartorna skickade till er eller så kan ni hämta de hos oss i Nol eller 

Falun. 

Kontaktuppgifter: 

Christer     Håkan 

Ulvstorp 247     Rickards plan 11 

449 90 Nol     791 47 Falun 

Tel : 070-566 32 43    Tel: 070-817 73 61 

christer@kartsam.se    hakan@kartsam.se  


