
     -   En kjapp bruksanvisning.

Route Gadget er et «Open Source» løpsanalyseprogram for orientering. Det er mulihet for «live tracking» 
av GPS med sendere. Løyper kan lastes inn fra Ocad og tider fra Etime, men programmet som kjører på 
en webserver kan også brukes til løp hvor det ikke tas ut strekktider i etterkant. 
Vil i dette dokumentet vise hvordan du kan legge inn løypen din med strekktider fra remsen du fikk ut når 
du kom i mål.

Det er foreløpig 3 forskjellige RouteGadget installasjoner (jeg vet om) i Rogaland:

http://roots-gadget.o-klubb.no Roots
http://gadget.o-klubb.no Stavanger orienteringsklubb
http://www.bisori.org/routegadget/cgi-bin/reitti.pl Bedriftsorientering

Når du går inn på en av disse får du opp en liste med tilgjengelige løp:

Klikk på løpet du vil tegne inn din løype for.
Bildet under viser vinduet med valgt løype og løypetraseer, foreløpig hopper du over dette.



Dersom arrangøren har lastet opp tider fra etime og løyper fra o-cad kan du gå rett på tegningen punkt 
4, er dette ikke tilfellet må du selv legge inn navn og strekktider, og må da starte på punkt 1. 

1 Klikk på «Tegn inn løypetrazéen 
din» for å legge inn dine valg.

2 Velg klasse:

 Skriv så inn navnet ditt og deretter skriver du 
«Cummulative» tider fra remsen din 
(den andre kolonnen på formen mmmsss (altså 
minutter og sekunder -de tre første er minutter og de 
to siste er sekunder) 

Eks. Du har vært ute i 20 minutt og 15 sek på post 
2 da skriver du inn 2015 eller 20:15

Eks. Du har vært ute i 1 time, 14 minutt og 33 
sekund. Du skriver da inn 7433  eller 74:33

Hopp mellom postfeltene med tabulator !

Det er en «bug» i programmet så hver gang du 
klikke et sted i vinuet tegner den løypepunker. Ved 
å trykke tabulator lipper du alt for mange punkter

Zoom
knapper
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Nå må du finne kartet -- På grunn av «bugen» nevnt over har sannsynligvis 
kartet hoppet bort. Let litt rundt omkring ved å klikke og dra med musen. 
Når du finner kartet plasser det slik at du ser start og første post (eller flere) -
zoom inn så du ser detaljene.

Disse linjene vil vi ikke ha. 
Disse kon når jeg skreiv inn 
navn og tidene i listen. Å 
fjerne dem er ganske enkelt. 
Det er bare å trykke på Angre 
knappen: 

Klikk på denn til den blå linjen 
går fra start til første post 
direkte (se under)
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Dersom du var så heldig at timer og navn lå inne allerede var det vare å velge løypen din og 
klikke på navnet ditt, måtte du gjøre dette selv er du uansett kommet like langt nå og det er 
bare å klikke seg gjennom løypen:

Bruk musen og klikk deg framover der du løpte. 
klikker du feil er det bare å klikke på Angre 
knappen. Måtte du stoppe for å knytte 
skolissene eller for å hjelpe noen kan du legge inn 
dette også:

Her måtte løperen stoppe 3 sek for å plukke opp 
luen. Det legges inn ved å trykke på +3sek 
knappen:

Stopper du mer enn 3 sekund. Klikker du bare 
flere ganger på knappen:

her en 15 sek stopp (5x+3sek knappen)
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Når du har klikket inn hele løypen er det bare et steg igjen og det er å 
lagre. Klikk på knappen «Lagre løypetrasé»:

Klikk på lenken som nå kommer opp og du kan begynne å analisere og 
sammenlikne.

Om noen finner feil eller noe som er dårlig forklart her send meg en epost så skal jeg prøve å 
fikse på dette epost: pal@o-klubb.no

Ønsker noen mer -foreksempel på hvordan bruke dette, hvordan legge inn flere løyper,  
mm.?
ta kontakt.

Hilsen Pål


