
1 Definér længden af et løb 

Landevejsruten er den der skal løbes af deltagerne i arrangementet. Rutelægningen er det vigtigste skridt i 

at måle en landevejs rute, fordi målingen er irrelevant, hvis deltagere i arrangementet følger en anden rute. 

Førend du kan måle noget, skal du vide, hvad der skal måles. Løbs arrangøren vil sandsynligvis have en rute 

i tankerne. Sørg for, at denne rute er blevet aftalt med kommunen og politiet. Løbets arrangør skal med 

politiet og vejmyndighederne også beslutte, hvilken del af gaderne der vil være til rådighed for atleterne. 

Vil de kunne bruge hele vejen, fra kantsten til kantsten? Vil de holdes i højre eller venstre side? Er der 

nogen steder, hvor ruten krydser et græs eller grus område? Du skal kende svarene på disse spørgsmål, før 

du begynder at måle. 

Hvis løbere forventes at blive i den ene side af vejen, kan dette medføre usikkerhed i målingen om hjørner. 

Den præcise rute omkring hvert hjørne skal defineres forud for målingen og oprettes på nøjagtig samme 

måde på løbs dagen. 

Den nemmeste måde at definere en rute på er at sige, at løberne kan benytte hele vejen, fra kantsten til 

kantsten, eller fra kantsten til faste centrale adskillelsesstolper, hvis de findes. Dette efterlader ingen tvivl 

om, hvor opmåleren skal måle. Se ”cykel den kortest mulige rute” i trin 4 nedenfor. 

På løbs dagen kan løbs direktøren stille en række barrierer for sikkerheden, men selv om disse stilles inde 

på kørebanen, vil de kun forlænge ruten lidt. 

Hvis du lægger en rute med mange restriktioner og barrierer, kan den måles for kort hvis løbs arrangøren 

udelader eller forlægger barriererne. Hvis en rekord er opnået, kan en for kort rute være yderst pinlig for 

løbs arrangøren og for opmåleren. Så tilskynd løbs arrangøren at holde rutens design simpel. 

Det endelige resultat af dit arbejde vil omfatte et kort, der viser hele løberuten. Kortet skal være godt nok 

til at tillade en vildfremmed, ved hjælp af kortet alene, til at måle præcis, hvor du gjorde. Hvis din rute har 

nogen begrænsninger, skal de være klart dokumenteret på kortet. Hvis der er rigtig mange restriktioner kan 

kortet være svært at tegne og svært at forstå. 



2. Vælg og mål en kalibreringsstrækning 

Hvad er en kalibreringsstrækning? 

En kalibreringsstrækning er en nøjagtigt afmålt basislinje, som anvendes til at kalibrere cyklen. Linjen skal 

helst være lige og fri for parkerede køretøjer. Den bør være mindst 300m i længden, selv om en længde på 

500 anbefales. En kortere kalibrerings strækning i nærheden af eller på ruten er bedre end en længere en 

fjernt fra ruten. 

Effektiviteten af opmåling efter ”den kalibrerede cykel metode” er afhængig af gode kalibreringer, hvilket 

kræver at opmålingen starter forholdsvis hurtigt efter kalibreringen og vice-versa. Kalibreringen er bedst 

når den er frisk, så betingelserne ikke er ændret meget. 

Valg af kalibreringsstrækningen 

Vælg en strækning, der vil være sikker og bekvem til kalibrering af cyklen. Hver gang du måler en 

landevejsstrækning vil du cykle kalibrerings strækningen otte gange (fire gange før målingen og fire gange 

bagefter), og du bliver nødt til at cykle i begge retninger. 

Kalibrerings strækningen er ofte målt langs kanten af en lige vej, den samme afstand fra kantstenen, som 

du ville køre på cyklen, når der måles (30cm). Hvis biler ofte er parkeret på gaden, kan det være nødvendigt 

at måle langt nok fra kanten af vejen for at undgå dem (dvs. 2,5 m). Cykelstier ved siden af vejene kan være 

egnede steder, men overfladen af kalibrerings strækningen bør naturligvis svare til den rute, du vil måle. 

Hvis du vælger en vej, hvor der er for meget trafik til at du kan cykle mod trafikken, kan det være 

nødvendigt at måle to parallelle kalibreringsstrækninger på hver sin side af vejen. 

De mærker der definere endepunkterne af din kalibrering skal selvfølgelig være i kørebanen, hvor dit 

cykelhjul kan røre ved dem, ikke ud til siden eller andet sted. Generelt bør endepunkter være mærket af 

søm banket ned i vejbanen. Tape kan også anvendes. Byområder har ofte mange faste genstande i gaden 

(afløb riste, kloakdæksler, osv.), som kan tjene som et eller begge endepunkter af en kalibreringsstrækning. 

Din kalibreringsstrækning vil være bedst, hvis begge endepunkter er permanente genstande, hvilket vil 

betyde, at kalibreringens længde vil være en mærkelig distance såsom 584.75m. Dette er helt acceptabelt. 

Se kortet i bilag 3 for en illustration der viser endepunkterne for en kalibrerings strækning. 

Endepunkterne bør som sagt være mærket med søm. Hvis sømmene ikke kan findes på tidspunktet for en 

fremtidig måling skal kalibreringsstrækningen naturligvis måles igen. 

Ved måling af en kort kalibreringsstrækning, som du sandsynligvis kun bruger en gang, er bekvemmelighed 

vigtigere end holdbarhed. Læg en hel række bånd længder - fx 10 længder af et 30m målebånd. 

Udstyr, der kræves for at måle en kalibreringsstrækning 

Til måling af en kalibreringsstrækning anvendes et stålmålebånd. Ethvert stålmålebånd kan anvendes, men 

for at være sikker på nøjagtigheden bør der bruges et målebånd lavet af en kendt producent af kortlægning 

og entreprenørmateriel, med temperatur og spænding specifikationer (som regel 20C, 50N) trykt på klingen 

af båndet. 



Dit stålmålebånd bør være mindst 30 m langt. Du skal også brug malertape og kuglepenne, for 

afmærkningsbånd længder på vejen, og en blok til registrering af data. En fjedervægt til kontrol af 

spænding af tape, og et termometer til kontrol vejbane temperatur, anbefales. 

Måling af kalibreringsstrækningen 

Du kan måle en kalibreringsstrækning med kun to personer, men det vil være lettere med en tredje person, 

der kan holde øje med trafik og tage notater. De steder hvor der ikke kantsten, kan den tredje person holde 

øje med retningen af målebåndet for at opretholde en lige linje af målingen. 

Tjek dit stålmålebånd omhyggeligt for at være sikker på du ved, hvor nulpunktet er. Ikke alle bånd er ens. 

Træk stålmålebånd fast så det er fladt og lige, uden snoninger, før mærkning. 

Brug stykker af afdækningstape at sætte på fortovet til mærkning. Skriv numre på stykkerne, før du river 

dem af rullen. Dette vil hjælpe dig med at holde tal på antallet af længder. Når du har placeret tapen ned i 

den omtrentlige position, kan du opnå den rigtige spænding på stålbåndet ved hjælp af fjedervægten. Brug 

en smal pen til at markere afstanden på malertape. Vær meget omhyggelig i denne fase, som er den mest 

almindelige kilde til fejl. 

 

Det anbefales, at du bruger en fjedervægt til at anvende den korrekte spænding. Men hvis en fjedervægt 

ikke er tilgængelig, så er et stærkt træk på båndet tilstrækkeligt. 

Når opmåleren har fået følelsen af den korrekte spænding kan fjedervægten undlades. 

For at undgå at sno båndet, når du går fra den ene måle position til den næste, kan du opretholde et vist 

træk i målebåndet og holde det konsekvent. 

Du skal måle strækningen mindst to gange. Normalt vil anden måling blive foretaget i den modsatte retning 

af den første. Brug et nyt sæt tapes forskudt for eksempel en meter fra dem, der anvendes tidligere. Dette 

vil kræve nye stykker afdækningstape, der sættes fast. 



 
 

Behandl den anden måling som en kontrol af afstanden mellem de samme endepunkter, som du målte 

første gang. Den anden måling vil sandsynligvis resultere i et andet tal, der angiver afstanden mellem dine 

oprindelige endepunkter, og ikke et nyt sæt endepunkter. Dit endelige resultat vil blive baseret på 

gennemsnittet af begge målinger. 

Hvis den anden måling er væsentligt anderledes end den første måling, bør yderligere målinger foretages 

indtil de stemmer rimeligt overens. Som hovedregel vil en forskel på over 5cm på en 500m kalibrerings-

strækning betragtes som en betydelig forskel. 

På dette tidspunkt kan du bruge cyklen til at kontrollere, at du ikke har foretaget nogen større fejl. De 

counts der opnås på kalibreringen bør naturligvis være meget tæt på de counts der er opnået på anden 

kalibrerings-strækning af samme længde. Hvis du cykler på en ukendt cykel, så mål antallet af counts 

mellem enderne af en enkelt båndlængde. Gang dette med antallet af bånd-længder du vil måle og brug 

det som en kontrol af længden af hele kalibreringsstrækningen. Enhver fejl under kalibreringen kan føre til 

fatale og meget alvorlige konsekvenser senere. 

Før sømmene slås i for at markere endepunkterne, bør dine målinger korrigeres for temperatur, selv om 

det vil have minimal indvirkning på hele målemetoden.  

Se appendiks 1 for en fuldstændig redegørelse for, hvordan man justerer længden af en kalibrering ved at 

tage højde for temperaturen. 



3. Kalibrer cyklen på kalibreringsstrækningen 

Formålet med at kalibrere cyklen inden man opmåler sin rute, er at beregne antallet af counts registreret 

på Jones Counteren for hver kilometer. Dette tal kaldes arbejdskonstanten. 

For at kalibrere cyklen, skal du følge disse ni punkter: 

1. Kontroller din cykels dæk. De bør være hårdt pumpet. Du bør køre på cyklen i flere minutter lige før du 

begynder at kalibrere. Dette vil sikre, at dækkene har lufttemperatur og mindsker variationen i antallet 

counts i din serie af kalibreringer. Man må ikke kalibrere umiddelbart efter at have taget cyklen ud af sin bil. 

 

2. Ved start punkterne af kalibreringen, rul forhjulet langsomt frem til den værdi på tælleren som du ønsker 

at begynde kalibreringen ved. Lås forhjulet med bremsen, og placer akslen direkte over endepunktet af 

kalibreringsstrækningen. Aflæs af tælleren og skriv ned. Hver gang en aflæsning foretages, skal dette altid 

ske på samme måde (for eksempel altid set nedad direkte over navet af hjulet). 

3. Cykel ad kalibreringsstrækningen i så lige en linje som muligt og med samme vægt og udstyr på cyklen 

som vil blive anvendt i opmålingen af ruten. En kalibrerings tur bør være en non-stop tur. Prøv at 

opretholde en konstant kropsholdning på cyklen. Ændring af din position vil ændre presset på forhjulet og 

påvirke kalibreringsaflæsningerne. Se Tillæg 2 - Cykel teknikker - for en fuld forklaring. 

4. Stop cyklen lige før den når til det andet endepunkt af kalibreringsstrækningen og rul den langsomt 

fremad, indtil aksel på forreste hjul er direkte over endepunkt. Lås forhjulet og aflæs tælleren. 



 

 

5. Med forhjulet stadig låst af bremsen, drej cyklen rundt og placere aksel på forhjulet direkte over 

endepunkt af kalibreringsstrækningen. Når du har flyttet cykelen og før du starter den næste kalibrering tur 

så kontroller, at der ikke har været nogen ændring i tælleraflæsning registreret ved udgangen af din 

tidligere tur. 

6. Gentag trin 3, 4 og 5, indtil du har lavet i alt fire kalibrerings ture (to i hver retning). 

7. For hver tur, fratrækkes counter læsning aflæst i starten af turen fra at den ved udgangen. Sammenlign 

de fire turer. Hvis antallet af tællinger på en tur er meget anderledes end antallet af tællinger på andre 

ture, så kasser turen og foretag en yderligere tur, indtil fire rimelig ens ture er opnået. Forskel på turene 

kan have været forårsaget af undvigelse for at undgå en person, hund, bil osv. 

8. Notér antallet af counts opnået for hver tur. Divider det samlede antal counts for kalibreringsturene med 

antallet af ture, du har lavet (i de fleste tilfælde fire). Dette vil give dig et gennemsnitligt antal counts for en 

kalibrering tur. 

9. Divider dette gennemsnit af længden af kalibreringsstrækningen i kilometer for at få antallet af counts pr 

kilometer. 

10. Multiplicer antallet af tæller pr kilometer ved 1,001 for at få arbejdskonstanten. Faktoren 1,001 (SCPF) 

anvendes til at anerkende fejlen i opmålingen ved ”den kalibrerede cykel-metode” (en promille. 

Anvendelse af SCPF er bestemt for at sikre at en rute ikke er for kort. Det kan også betyde, at meget små 

variationer i løbs ruten på løbs dagen ikke vil gøre opmålingen ugyldig. 

Når du har beregnet din arbejdskonstant, kan du begynde din opmåling af selve ruten. Når du er færdig, 

skal du vende tilbage til kalibreringsstrækningen. 



4. Mål landevejsløbsstrækningen 

Oversigt 

Når du har kalibreret cyklen har du fastlagt en arbejdskonstant. Brug denne konstante at måle din rute.  

Cykel til start eller mål på løberuten. Det er lige meget hvilken ende - så længe du følger den korrekte linje, 

betyder retning af målingen ikke noget. Hvis løbs direktøren har en fast position for målstregen, kan det 

være nødvendigt at starte der og måle i baglæns, og hvis start er fast, bør du begynde målingen der. 

Se på din Jones Counter. Drej hjulet, indtil tælleren viser et tal (dvs. en rund tusinde), der vil være praktisk 

at bruge som udgangspunkt at regne med, og lås derefter forhjulet med bremsen. 

Beregn, hvor mange counts det vil tage at nå de forskellige split punkter, du ønsker at mærke op langs 

ruten (f.eks hver kilometer eller hver 5 km). Tilføj disse til start counts. Når du er færdig med at udregne vil 

du have listet de relevante counts for hver split point (i maratonløb, glem ikke halvvejs split). Husk, hvis du 

måler fra slut til start, vil det første split i maraton være efter 195 m, og i halvmaraton efter kun 97.5m. 

Cykel langs ruten og stop enten på eller i nærheden af forudberegnede counts. Så enten laves et mærke på 

vej, ved hjælp af maling eller vandtæt farvekridt, når tælleren registrerer det beregnede tal, eller registrer 

tæller på en nærliggende permanent lokalitet, såsom en nummeret gade (dette vil være forskelligt fra 

forudberegnede tæller, men ikke af meget). 

Registrer placeringen af maling eller oliekridt mærke til senere dokumentation eller notat en beskrivelse af 

det permanente vartegn. Sådanne beskrivelser bør være præcise og entydige (fx hvis du stopper ved et 

vejkryds, notér hvilke kantsten du stopper ved). I landdistrikter, hvor der kan være færre permanent 

vartegn langs vejene, kan du bruge spray mærker. Når du når til slutningen af din liste af beregnede counts, 

vil du have opmålt din løberute. 

Det kan vise sig umulig eller for farligt at måle en ubrudt tur fra start til mål (eller mål til start), for eksempel 

– hvis løberuten  bruger dele af ensrettede gader, eller vejbaner, hvor der er modkørende trafik. I disse 

tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde og vende retningen af din opmåling, før du genoptager. 

Sørg for at vælge identificerbare punkter, hvor turen afbrydes, helst svarende til permanente vartegn, som 

kan nævnes i løbets dokumentation. Yderligere mærker med maling på disse steder vil give dig mulighed 

for at se dem i god tid, når du nærmer dig fra den modsatte retning. 

Cykel den kortest mulige rute 

Ruten er defineret som den kortest mulige rute, en atlet må tage uden at blive diskvalificeret. Det er højst 

usandsynligt, for en atlet at følge den kortest mulige rute, ligesom en bane løber ikke altid kan holde sig 

inden for linjerne for længden af løbet, men skal flytte ud for at overhale andre løbere. Det faktiske spor af 

den enkelte løber er irrelevant. Den kortest mulige rute er teoretisk veldefineret og utvetydige. Definition 

af en landevejsstrækning på denne måde sikrer, at alle løbere vil løbe mindst den angivne løbs længde. 

Din målte bane, skal være den kortest mulige rute (SPR) inden for rammerne af strækningens grænser. 

Forestil dig, hvordan en strakt snor ville passe inden for grænserne af ruten. Løbere vil gøre meget for at 



tage hjørnerne, men du skal ikke forsøge på at måle hvad du tror de vil gøre. Den nøjagtige SPR er den rette 

vej at følge. 

Måling af SPR betyder måske, at du rammer de indvendige kanter af svingene. Det spor du skal forsøge at 

måle officielt ligger 30 cm fra kantstenen eller anden fast grænse på kørefladen. Forsøg på at fastholde 

denne afstand i kurver og på hjørner. På strækninger mellem sving tager du kortest mulige lige vej. Det vil 

krydse fra den ene side af vejen til den anden, når det er nødvendigt, for at minimere afstanden. Den 

kortest mulige rute i forskellige veje konfigurationer er vist nedenfor: 

 



Sving 

 
Snoede veje - anvendelse af fuld bredde af vej 

 

Snoede veje - anvendelse af halvdelen af vejen alene (løbere må ikke krydse midterlinjen) 

 

Ruter hvor man tilbagelægger flere omgange 

Ovenstående illustrationer viser en omgang af en rute.  

Ultraløb og kapgang bliver ofte tilbagelagt på flere omgange. Her er det meget vigtigt, at omgangslængden 

måles præcist. Enhver undervurdering af omgangslængden vil blive mangedoblet i beregningen af det 

samlede løbs længde. Flere målinger af omgangene skal foretages (to som minimum; tre anbefales) og den 

korteste omgangs registrerede længde bør anvendes som den officielle omgangslængde. 



Vendepunkt 

 
 

De fleste løb indeholder et vendepunkt markeret med en enkelt kegle, som løbere skal holde på deres 

venstre eller højre side. Den enkleste måde at måle en sådan rute er at cykle op til placeringen af keglen, 

låse forhjulet, registrerer tæller, drej cyklen rundt og derefter fortsætte målingen tilbage i den anden 

retning. 

 

Hvor vendingerne er ikke "point", men er mere kunstfærdigt lagt ud med en bue kegler på en bestemt 

radius fra centrum af vendepunktet, er det stadig den bedste måde at måle dom beskrevet herover. Du kan 

beregne vendepunktets counts, og tilføje dem til din målte banelængde. Se Appendiks 2 - Vendepunkt - for 

en fuld forklaring. 

 

Ruten skal måles som den vil være, når løbet afvikles.  Hvis du kører en omvej omkring parkerede biler, eller 

andre forhindringer, der ikke vil være til stede på løbs dagen, kan din måling gøre ruten for kort. Du kan 

måle omkring forhindringer, såsom en bil parkeret på indersiden af et sving ved hjælp af en offset manøvre 

- at måle på fortovet, hvis nødvendigt. Se Appendiks - OFFSET Manøvre omkring en bygning - for en fuld 

forklaring. 

 

At gøre dette gentagne gange er tidskrævende. Gradvis ud i vejen for at undgå en række af parkerede biler, 

og gradvist tilbage til gadehjørnet efter at have passeret dem, vil tilføje lidt afstand til din måling på relativt 

lige strækninger. For eksempel, at flytte ud 20m før og tilbage 20m efter vil tilføje omkring 20cm til din 

måling, hvis man observerer en 50m tilgang og returnere den ekstra afstand vil være 8cm. 

 

Husk advarslen om rutens begrænsninger: Hvis kegler og barrikader ikke er til stede på løbs dagen, kan 

løbere skære hjørner af og løbe kortere end de skal. Selv om der er officials til stede, vil det være umuligt at 

håndhæve en længere rute end den tilladte hvis ikke den fysiske barriere er på plads. 

Opmålingsrapporten bør gøre det helt klart hvad der sådanne steder skal gøres for at forhindre at løbere 

skærer hjørner. 

Du skal muligvis angive placeringen af barrierer, hvor minestrimmel bør udspændes mellem lygtepælene 

eller andet. Placeringen af kegler er ikke tilstrækkeligt til at forhindre at der skæres hjørne, medmindre en 

official er til rådighed til at observere de løbere, der ikke overholder ruten. Hvis du ikke kan være sikker på, 

at løbs begrænsninger vil blive håndhævet, bør du måle den kortest mulige rute i henhold til hvilken som 

helst permanent grænser findes, og som sandsynligvis vil blive benyttet af løbere. 



Hvis ruten er afhængig af brugen af barrierer, kegler osv. skal den korrekte position af disse være angivet 

på rute kortet. Hvis løbere er begrænset til den ene side af vejen, skal du være sikker på at angive præcis, 

hvor de vil løbe, når de drejer om et hjørne. Dette kan variere meget og gøre en stor forskel for den målte 

længde af ruten (se nedenfor). Der bør ikke være tvivl om den målte kurve. 

 

Undertiden er siderne af veje dårligt defineret, og du skal beslutte, om du vil måle på selve vejen eller i 

rabatten. Det er nok bedst at forblive på den hårde vejbelægning, medmindre ruten over rabatten er 

kortere. 



5.  Efterkalibrer cyklen på kalibreringsstrækningen  

Formålet med efterkalibrering af cyklen er at kontrollere om der er ændringer i antallet af counts efter 

målingen.  

Dette er forventeligt, hovedsageligt på grund af temperatursvingninger. Hvis temperaturen er steget, vil 

kalibreringen konstant være mindre. En lidt større kalibrering konstant kan følge, når temperaturen er 

faldet. Uventet ændring kunne tyde på, at der er en anden grund til det, som en langsom punktering af 

dækket. Det er bedst at færdiggøre efterkalibreringen så kort tid efter opmålingen som muligt. 

Gentag trin 2 - 6 som da du kalibrerede inden opmålingen. Igen, er fire ture nødvendige for før måling 

kalibreringen. 

Den gennemsnitlige opnåede efterkalibrerings konstant (trin 8), skal divideres med længden af kalibrerings-

strækningen i kilometer (trin 9) og ganges med 1,001 (trin 10) for at opnå den endelige konstant. 

Husk, hvis målingen strækker sig over flere dage at der hver dag både skal kalibreres før og efter 

opmålingen. Du kan måle så meget som du ønsker på en dag. Hyppige efterkalibreringer "beskytter" din 

måling. En smart opmåler vil efterkalibrere ofte - du ved aldrig, hvornår et fladt dæk er på vej. 



6. Beregn længden af løbet 

For at beregne længden af ruten, skal du først beregne dagens konstant. Dette er den gennemsnitlige 

arbejds konstant og efter kalibrerings konstant. Beregn den ved at lægge disse konstanter sammen og 

divider med to. 

Det næste skridt er at beregne det samlede antal counts registreret ved cykling af den kortest mulige rute 

mellem start og mål langs den foreskrevne rute. Dette tal divideres derefter med dagens konstant. Det 

opnåede resultat er længden af din opmålte rute. 

For eksempel, hvis der er registreret 110526 counts på din Jones Counter, når du cykler den kortest mulige 

rute, og dagens konstant er 11059, er rutens længde 110.526 divideret med 11.059 = 9,9942 km. 

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at bruge den største af arbejdskonstanten og 

efterkalibrerings konstanten, snarere end gennemsnittet af disse konstanter, som konstant for dagen. Se 

Tillæg 2 - Hvornår skal du bruge den største konstant - for en yderligere forklaring. 

 



6. Foretag de sidste justeringer til løbet 

Det er først efter beregningen af længden af ruten ved hjælp af dagens konstant, at den endelige justering 

kan foretages af ruten. Du vil sandsynligvis være nødt til at tilføje eller fratrække en vis afstand, for at give 

ruten den ønskede længde.  

Afhængigt af ruten, kan justeringer foretages i starten, i mål, eller ved et vendepunkt. Aftal dette med løbs 

arrangøren. Hvis der er nødvendigt med flere gennemgribende ændringer, ligesom omlægning ad andre 

veje, skal dette gøres ved hjælp af din kalibrerede cykel.  

Relativt korte justeringer bør foretages ved hjælp af et stålmålebånd. Husk, at mellemliggende split punkter 

også vil være flyttet, medmindre disse er foretaget på målstregen. Hvis du justerer starten, vil alle andre 

punkter kræve justering. 

Hvis du justerer på et vendepunkt, så husk, at enhver udvidelse eller sammentrækning af vendepunktet 

øger eller mindsker afstanden med det dobbelte.  

Se bilag 3 for et eksempel på en ruteopmåling. Eksemplet understreger også, hvordan man håndterer en 

opmåling, hvor to eller flere opmålere er involveret. 



8. Dokumentér opmålingen 

Oversigt 

Det giver ingen mening at opmåle noget, medmindre du dokumenterer, hvad du har målt. Hvis du ikke gør 

det ordentligt, vil du være den eneste person, der kan sige, hvor det er meningen at ruten går, eller hvor 

den starter og slutter. Opmåling på vejen er ikke nok. Dokumentationen skal være tilstrækkelig til, at ruten 

kan kontrolleres i tilfælde af en fornyet opmåling, som det kræves for eksempel efter en verdens rekord. I 

dokumentationen skal der være et kort over løberuten som er godt nok til, at løbs arrangøren kan 

genetablere ruten. 

Tegn tydelige kort af ruten. 

Rutekort er den vigtigste del af dokumentationen af ruten. Den skal give alle de nødvendige oplysninger til 

at opmålingen bliver godkendt. Af kortet skal ruten tydeligt fremgå med angivelse af alle gader og veje der 

benyttes. Medtag eventuelle kommentarer, der er nødvendige for at gøre ruten fuldstændig klar og 

utvetydig (fx hvilken del af hver vej er til rådighed for løbere). Gode kort er normalt ikke til at skalere. Dele 

kan forstørres eller forvrænges til at vise særlige detaljer, som når et løb starter eller slutter på et stadion, 

eller når et vendepunkt skal etableres. 

Placeringen af start, mål og alle vendepunkter skal være præcist beskrevet med målte afstande fra 

nærliggende faste genstande. Dette kan kræve, at du tegner detaljer om disse punkter. Hvis ruten er lagt, 

så løberne kan bruge hele vejen, vil kortet blive lettere at tegne. Hvis der er begrænsninger i brugen af 

bestemte veje på kortet skal der vises præcist hvordan løberne skal tilbage ruten. Alle disse objekter 

(barrierer, kegler osv.), som kan anvendes til at gøre dette, skal have deres placering angivet præcist på 

kortet. 

Den faktisk målte vej - den kortest mulige rute - skal angives på kortet med en ubrudt linje. Brug pilespidser 

til at angive retningen af løbet. Denne linje skal vise, hvordan opmåleren skar hjørnerne, og hvordan 

eventuelle vendepunkter eller begrænset adgang bør være. Vejbredder på kortet skal overdrives for at vise 

denne information tydeligt. Flere kopier af rute dokumentation skal laves og dit kort skal være sort og hvidt 

for nemt at kopieres. Hvis ruten er kompliceret, eller kortet meget detaljeret, kan du producere det på et 

større ark papir og reducere det færdige produkt ned til et enkelt A4-ark. 

Hvis du har fundet split punkter langs løberuten bør disse også dokumenteres, således at de kan genfindes 

når det er nødvendigt. For at undgå rod på dit rute-længde kort, kan du udarbejde en særskilt liste, der 

beskriver hver split (med eller uden individuel skitse kort). Det vil stadig være nyttigt for løbs arrangøren, at 

delene vises på rutens kort i den omtrentlige placering. 

Se bilag 4 for eksempler på rute kort. 

 

Dokumentation 

Rutekortet skal ledsages af en skriftlig opmålings rapport, som indeholder notater om, hvordan opmålingen 

blev foretaget, og fremhæve eventuelle usædvanlige aspekter. Dokumentationen, der skal indgå i 

rapporten omfatter: 

 Ansøgning om godkendelse 



 Resumé af målinger 

 Oversigt over Målingsprocedure [hvad du gjorde med dine egne ord] 

 Detalje af kalibreringsstrækning 

 Opmåling af kalibreringsstrækning 

 Kalibreringen 

 Rute opmålings data  

 Rutekort [kortet er obligatorisk, men ikke standard: du producerer det selv] 

 

Se tillæg 5 for kopier af standardformularer. Du kan bruge disse standardformularer eller designe dine egne 

skemaer til optagelse i din måling rapport. Hvis du designer dine egne formularer, er det vigtigt, at du følger 

formatet angivet i standardformularer. 
 

 


