
Udveksling af spor/ruter på Viewranger som gpx-filer 

 

Forskellen på ruter (routes) og spor (tracks): 

 Et spor (track) er det du laver, når du går (optager på Viewranger på telefonen) 

 En rute (route) er noget du planlægger (på computeren eller telefonen) og efterfølgende kan følge. 

  

Du kan følge dit eget spor (track) på telefonen. 

Du kan lave dine egne spor (tracks) om til ruter (routes) og derefter følge dem. 

Du kan hente en andens rute (route) og følge den. 

Du kan ikke (umiddelbart) hente en andens spor (track) og følge det eller lave det om til en rute. 

Det skal der lidt arbejde til, og det kommer vejledningen til her: 

 

Der er 2 metoder: 

Forudsætning: Både den der vil dele sporet, og den der skal modtage det, skal have en profil på 

my.viewranger.com og kan synkronisere denne med telefonen. 

 

Metode 1: Den der vil dele sporet laver det om til en rute, som synkroniseres på web-stedet 

my.viewranger.com, og som modtageren så kan hente 

Metode 1 er gennemgået i vejledningen ”Udveksling af spor på Viewranger” 

 

Metode 2: Sporet laves om til en gpx-fil, som sendes (f.eks. på mail) og importeres på modtagerens computer, 

hvor den kan laves til en rute, som efterfølgende synkroniseres til telefonen. 

Metode 2 er gennemgået på de næste sider  

 

 

Fordelen ved at følge en rute: Du kan bruge Viewranger som navigations-udstyr. Du kan slå en lydalarm til, 

som giver lyd, hvis du afviger fra ruten. 

Fordelen ved at følge et spor: Det er en pænere og mere nøjagtig ”streg” på skærmen du følger. 

 

NB.: Beskrivelsen og skærm-billederne er lavet for en Android-telefon. Skærmbilleder og menuen på en iPhone 

kan se lidt anderledes ud.  



Metode 2: Lav sporet om til en gpx-fil, som du kan dele med andre 

I my.viewranger på computeren finder du under 

”Routes and Tracks” – ”My tracks” det spor, som 

du gerne vil lave om til en gpx-fil. 

 

Klik på turens overskrift (blåt link), så sporet 

åbnes på kortet. 

 

 

 

 

 

  

 

Vælg ”Menu” og herefter ”Eksport to GPX”  

 

 

 

 

 

Afhængig af hvilken internet-browser du bruger kan du nu selv bestemme hvor på computeren du vil gemme 

gpx-filen, eller mulighed for at få den vist i den mappe, den automatisk er gemt i. 

Notér dig, hvor filen er gemt eller kopier den til det sted, du vil have den til at ligge. 

Filen er nu klar til at blive sendt som vedhæftet fil i en mail eller flyttet over på en usb-nøgle 

 

På næste side gennemgås hvordan den, der skal modtage filen, skal gøre  

 

 

Ekstra bonus-information: 

De fleste (eller alle?) programmer, som måler spor ved hjælp af gps kan eksportere deres spor til gpx-filer og 

importeres i andre programmer, som f.eks. Viewranger. 

Har du f.eks en masse spor i det populære program Endomondo, kan du eksportere dem til gpx-fil og 

efterfølgende bruge dem i Viewranger. Og vice versa. 

  



Import af gpx-fil i Viewranger (på computer): 

 

Den som har modtaget gpx-filen på mail eller på en usb-nøgle gemmer den et selvvalgt sted på computeren. 

Herefter vælges i my.viewranger ”Routes and 

Tracks” og herunder ”Create a route from GPX” 

 

 

 

Med knappen “Gennemse” klikker du dig nu frem 

til, hvor du gemte filen, vælg den og klik til sidst 

på “Upload” 

 

 

 

 

 

 

Ruten vises nu på skærmen, du kan redigere i den, indskrive evt. 

”Route information” og gemme den. 

Efterfølgende kan du finde den under ”My routes”. 

På telefonen vælges ”Synchronize content” for at få ruten ned på 

telefonen. 

 

God fornøjelse 
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Bonus-information 2: 

Du kan også eksportere/importere gpx-filer 

fra/til Viewranger på telefonen. Det kræver 

dog, at du er fortrolig med, hvor og hvordan 

du kan se og flytte filer i telefonens filsystem. 

Faciliteten findes i Viewrangers hovedmenu 

”Import/Eksport” 


