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Ishøj, den 17. okt. 2017. 

Kort vejledning for Ridewithgps 

 

Overblik – og efterfølgende detaljerede visninger -  over de dannede ruter for TICC (samt nogle 
øvrige ruter lavet af mig) kan ses på internettet via følgende link: 

https://ridewithgps.com/users/587908 
  
Når man som internet adresse har skrevet linket: https://ridewithgps.com/users/587908 
kommer man til et skærmbillede visende alle de enkelte ruter. 
Ønsker man at sortere turene alfabetisk (eller via andre kriterier) kan man her vælge GO TO 
ROUTES> og på efterfølgende skærmbillede trykke på <Route Name>. Trykkes her i stedet f.eks. 
på <Distance> sorteres på turens længde (i miles). 
 
Kort beskrivelse af fremgangsmåde for at se nærmere på ruterne: 
(beskrivelse lavet på baggrund af en PC) 

Vælg den ønskede rute ved at klikke herpå, (eller fra sorteringen ved at trykke på den givne rutes 
<VIEW> 

• gør billedet større eller mindre ved at scrolle med musen eller vælge + eller – tasten 
nederst til højre. 

• Flyt det sete område ved at markere et punkt på kortet, hold musen nede og flyt den 
samtidig 

• Øverst til højre på kortet kan man vælge forskellige måder at se turen på. Jeg har selv mest 
brugt ’Kort’ og ’Satellit’ (ser ud som Google Earth), men prøv dig evt. frem. 

• Længde og antal højdemetre for turen fremgår nederst på billede, ligesom der er vist en 
elevationskurve: denne viser højdesvingninger for turen (måske nok ikke helt nøjagtige 
men indikationer) 

• Cue sheet (kørselsvejledning) vises til venstre på skærmbilledet under fanebladet CUE 
SHEET 

• Download til PC af turen i gpx format kan gøres ved, under OVERVIEW for den givne tur, 
øverst til højre at markere fanebladet EXPORT og derefter vælge ’GPX Track (.gpx)’ – 
uden andre markeringer 

• Download af turen kan også foretages på andre måder, jf. beskrivelserne under fanebladet 
EXPORT 

• Nederst i fanebladet EXPORT findes instruktioner for opsætning af diverse Garmin 
enheder. Ved klik på disse vises ridewithgps’s anbefaling for set up af den givne Garmin 
enhed, når Routes kommer fra ridewithgps. 

• Ønsker man fra en specifik rute at komme tilbage til oversigten med ruterne vælges ’pil 
tilbage’ øverst i venstre hjørne. 

 
Rutevejledning: 
Hvis man har en GPS som har cykel-rutevejledning, så kan man downloade alle ruterne (som GPX 
filer) fra ovennævnte link. Jeg har ikke på nettet kunnet finde noget om upload til Garmin bil 
navigatorer.  
Til gengæld har Ridewithgps en app til såvel Android som IOS (både telefon og tablet/ipad) hvorfra 
der er turn-by-turn navigering ud fra downloadede ruter. Ønsker man turn-by-turn navigering koster 
dette USD 6,00 pr måned eller USD 50,00 pr år. Ønskes ikke turn-by-turn navigering er appen 
gratis. 
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Upload af fil til din Garmin cykel computer: 
 
Ønsker man at få en eller flere af turene indlagt på sin Garmin computer, skal turen/turene først 
dannes som en .gpx fil på ens PC’er, og efterfølgende skal den/de indlæses på ens Garmin enhed.  
 
Dannelsen af filen/filerne kan gøres enten ved  

• at udtrække en fil fra Ridewithgps.com, eller  

• ved at få filen i en mail fra mig og efterfølgende placere filen på din PC’er. 
 
Når man har .gpx filen, skal man slutte sin garmin-enhed  til sin PC via USB kabel, og derpå 
kopiere .gpx filen/filerne over på sin Garmin-enhed under drevet Garmin – NewFiles. Fjern derefter 
USB kablet og tænd enheden. Ruterne kan herefter ses på ens Garmin under ’Baner’. 
 


