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På tur med smart-phone, Endomondo og tegneværkstedet 

 

1. Hent Endomondo og opret bruger 
Når der skal registreres nye ruter, kan du godt tegne dem direkte i tegneværkstedet, men hvis du bruger 
app’en Endomondo, eller en anden GPX-tracker til at registrere og gemme ruterne, har du noget at tegne 
efter, og så bliver det meget nemmere at tegne ruterne op. 
 
I det følgende bliver det beskrevet, hvordan du bruger Endomondo som støtte-redskab til at registrere en 
rute, og hvordan du bruger tegneværkstedet til at registrere POI’er. 
 
Endomondo kan hentes til din smartphone, fra Google Play eller App Store. 
Har du ikke en bruger i forvejen opretter du én og husker adgangskoden. 
Log på Endomondo. 
 

2. Start turen 
Når du starter en rute, som skal registreres og 
gemmes, så tag billeder af start-stedet (heste, 
ryttere, trailere m.m. må gerne være med på 
billederne). 
 
Start Endomondo på din smart-phone og vælg 
Sportsgren: Ridning. 
 
Klik på den grønne startknap 
 

 
3. Vær opmærksom undervejs 

Tag billeder undervejs på ruten af f.eks. seværdigheder, gode stoppesteder, evt. forhindringer, skilte eller 
andet, som man skal være opmærksom på. 
 

4. Registrer POI’er 
Hvis du vil registrere POI’er (Points Of Interests) 
mens du er ude på turen, skal du starte Naturspors 
tegneværksted på din smart-phone:  
https://tegn.ridespor-danmark.dk/ 
(Tegneværkstedet kan godt køre samtidig med 
Endomondo) 

Klik GPS-symbolet  
Klik OK for at acceptere at app’en må bruge din 
aktuelle lokalitet. 

GPS-symbolet ser nu sådan ud og din position er 
markeret med en blå prik. 
Zoom godt ind på det sted hvor POI’en er. 

Klik menu-knappen  
Klik Opret og rediger… 
Klik NatursporPOI_kladde 

  

https://tegn.ridespor-danmark.dk/
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Placér POI’en (den grønne prik) og udfyld alle 
felterne i skemaet: 
Type, Handicap egnet, Navn på faciliteten, Sæson, 
Beskrivelse m.m. 
I de felter hvor der er en pil ud for, vælger du den 
som passer bedst 
Klik Gem (for at gemme POI’en) 
Klik Ryd (så er du klar til næste POI) 
 
(Skemaet kan også udfyldes senere, f.eks. når du 
kommer hjem til computeren) 
 

 
5. Afslut turen 

Når turen er slut, så stop registeringen i Endomondo og tag billeder af stop-stedet (her må heste, ryttere, 
trailere m.m. også gerne være med på billederne). 
 

6. Kopier ruten fra Endomondo til tegneværkstedet 
Hjemme ved computeren går du på www.endomondo.com og logger ind med din konto. 
 

Under Træning kan du se en kalender med de 
registreringer, som du har lavet . 
 
Klik på den aktuelle registrering, som du vil gemme.  
 

 
 
Klik på pilen til højre for Facebook- og Twitter-
symbolet.  
 
 
 
 
 
 
Klik Eksportér. 
 

 
 
Klik GPX-format og knappen Eksportér.  
 

 
GPX-filen bliver nu gemt i mappen Overførsler (eller 
en mappe som du selv vælger) 
Filen som bliver gemt ligner denne: 
 

 

 

Gå ind på Naturspors tegneværksted på: 
 https://tegn.ridespor-danmark.dk/ 
Klik på: Klik her 
 

- og Følg vejledningen:  
 ”Velkommen til lyn-intro til Tegneværkstedet” 
 

 

Se også: ”Youtube-film der viser hvordan man 
opretter ruter” 

 
 

http://www.endomondo.com/
https://tegn.ridespor-danmark.dk/

