
Lathund Livelox och Purple Pen. 

När du väl börjat orientera blir du snart inbiten och lite av en kartnörd, som kan sitta hur länge som 

helst och stirra på tokiga vägval som du gjort under senaste tävlingen. Har du loggat rutten med 

klocka eller smartphone kan du ju i efterhand se var du i verkligheten befunnit dig när du trodde du 

varit någon helt annanstans. Snart kanske du också vill göra egna banor och lägga upp på Livelox för 

att kunna analysera loppet i efterhand.  

Ett bra kartunderlag, programmet Purple Pen och så förstås Livelox är vad du behöver. 

Börja med kartunderlaget: Säg att du ska lägga en bana i området Tjäderleksbergen i södra delen av 

Lunsen. Har du redan en georefererad karta över området kan du gå direkt till p 5. 

1. Logga in i Omaps med dina Eventoruppgifter. Leta upp Lunsen på kartvyn och öppna kartan 

genom att välja högre upplösning, spara på hårddisken. Hela Lunsenkartan tar då ca 47 MB.  

 
Det bästa är om du laddar ner kartan i Ocad-format (.ocd). Alla i föreningen som har tillgång 

till OCAD kan fixa detta. Det är bara att knacka på! Har du en .ocd karta kan du gå direkt till 

2. Nu öppnar du Livelox och loggar in, också med dina eventoruppgifter. Öppna ’Administrera 

aktiviteter’, klicka på ’Lägg till aktivitet’. Följ instruktionerna och ladda upp kartan. Då frågas 

om du har någon word-fil med georeferensinformation. Det har du inte.

 
 

3. Nästa steg blir då att georeferera kartan. Du får då upp en satellitbild t.v. och kartbilden t.h. 

Leta upp två identiska punkter på resp. karta, t.ex. Ö delen av ladan i Oxhagen och klicka på 

http://purplepen.golde.org/
https://www.livelox.com/
https://www.omaps.net/se


den i resp. kartbild. 

 
 

Nu behöver du minst en till och du hittar lätt sådana punkter längre österut, se ex nedan. 

 
Du ok-ar dig fram, kollar att kartan ligger rätt i satellitbilden och sparar kartan. 

 

4. Nu kan du lämna Livelox för stunden och öppna Purple Pen. Skapa ’ny tävling’ och ladda upp 

samma karta som du använt till Livelox. Placera ut din bana. Använd manualen för Purple 

Pen, annars är programmet väldigt användarvänligt och självinstruerande. När du är klar 

spara och stäng Purple Pen. 

5. Återgå till Livelox och fortsätt med ’uppladdning av banfiler’. Ladda upp Purple Pen filen 

.ppef .

 
Du har nu dina banprofiler (i exemplet Bana 2) på kartan, men inte ännu på rätt plats. 

Kontrollerna får du på rätt plats genom att klicka på och dra två kontroller långt ifrån 

varandra till sina resp positioner så kommer även övriga kontroller på rätt plats. Spara och 



’skapa klasser’. I exemplet har du bara en bana, men det fungerar på samma sätt med flera 

banor. 

 

6. Nu finns tävlingen med bland din klubbs aktiviteter, och det är bara för deltagarna att ladda 

upp sina resp. rutter. 

 


