Digitale kurs vinter 2022

Løypetegning i OCAD
Norges Orienteringsforbund inviterer til digitale grunnkurs i løypetegning OCAD.
Vi setter opp 2 kurs. Hvert kurs går over 2 kvelder.
Kurs 1 OCAD:
Kurs 2 OCAD:

10. + 11. januar, begge kvelder kl 1800-2200
7. + 8. februar, begge kvelder kl 1800-2200

Digitalt :

Kurset foregår på plattformen Zoom

Målgruppe/mål:

Alle over 14 år som er interessert i å lære å tegne løyper i OCAD og anvende verktøyet til
løypetegning for trening, skole-o, tur-o og o-løp. Kurset er grunnleggende.

Kurspris:

Kr 400. Klubbene faktureres i etterkant.

Kursinnhold:
•
•
•

•

Grundig innføring i OCADs funksjoner for å tegne løyper
Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
Tegnetriks for raskere bruk av OCAD-løypetegning og alternativer
til bruk av OCAD til løypetegning
Lærerike oppgaver

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver og lenke til filmer, er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER.

Du trenger PC med sist oppdaterte versjon av OCAD installert.
Kursinstruktør: Ida Vår Kierulf Meyer
Påmelding: Eventor/forbundsaktiviteter:
Kurs 1: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4240 , påmeldingsfrist 5. januar 2022
Kurs 2: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4241 , påmeldingsfrist 2. februar 2022
Maks 20 plasser pr kurs. Ved behov settes det opp flere kurs. Nødvendig forhåndsinfo og lenke til Zoom sendes
direkte til alle påmeldte når tiden nærmer seg.
Installere Zoom: Alle må sørge for å ha versjon 5.3 eller høyere av Zoom installert på sin PC/Mac i god tid før
kursstart, gjøres HER . Beskrivelse for installasjon av Zoom videokonferanse sendes de påmeldte. Zoom er gratis, og
du trenger ikke abonnement for å delta. For å oppgradere til en nyere versjon klikk her
Installere OCAD:
Kurset er lagt opp rundt OCAD 2018 (eller nyere). Dersom du har en eldre versjon av OCAD på din PC, bør du laste
ned, installere og aktivere OCAD Trial FØR du kommer på kurset.
OCAD Trial kan lastes ned herfra: https://www.ocad.com/en/trial/. OCAD Trial varer i 14 dager.
På kurset kan du bruke OCAD CS, OCAD Starter eller OCAD Orienteering. Starter eller Orienteering anbefales

Spørsmål: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no ,Norges Orienteringsforbund

