
Kolding Sportsfisker forening

Garmin quickdraw søkort over Harte- Dons søerne.


Der er blevet lavet søkort over Harte- Dons søerne. Kortene er optegnet med 
Garmin Quickdraw Contours. Disse kort kan tilgås ved at benytte Garmins gratis 
Activecaptain App.

Quickdraw Contours er søkort data, som folk med Garmin enheder har optaget og 
delt, mens de har sejlet! Dybdedata er tilgængelige med kurver pr. 30cm.


1) Download Garmin Activecaptain App og opret en gratis konto.

2) Når du er logget ind vælger du “Kort” nederst på siden.

3) Nu kommer du ind på et gult kort som er dit navigationskort. Man kan se at der 

er angivelse af kurs og hastighed øverst venstre hjørne. 

4) Nu skal vi have downloaded de områder med søkort vi vil bruge. I øverste højre 

hjørne er en rund menu med 3 streger. Tryk på den og vælg derefter : 
“Download Quickdraw-fællesskabet”. 

5) Nu kommer man ind på et satellit billede hvor alle tilgængelige Quickdraw 
Contours  er markerede med rødt og er blå, når du kommer tæt nok på. Du kan 
downloade fra hele verden.


6) Zoom ind på det område du vil downloade. I vores tilfælde Harte- Donssøerne. 
Tryk på kortet og indram det område du vil downloade og tryk dovnload. 
Området bliver nu grønt som tegn på at det er downloadet til din enhed.


7) Tryk nederst på “Kort” og du er nu tilbage på det gule navigations kort. Der er 
en grøn boks om områder der er downloadet og zoomer man tættere på 
kommer søkortet frem.


8) Du kan nu bruge din mobiltelefon som søkort og orientering, mens du fisker fra 
bredden eller fra foreningsbåden i Stallerup sø.


9) Under menu i øverste højre hjørne under “kortindstillinger” kan man selv vælge 
hvilke farver dine søkort og dybdekurver skal have! 


10)God fornøjelse. Vi opfordrer alle der bruger egne Gamin enheder med 
Quickdraw Contours i Kolding Sportsfiske forening til at dele deres data, så 
kortene med tiden bliver mere præcise.


