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Det har lenge vært vårt store mål at det skal være mulig å følge GPS spor i fjellmarka like 

naturlig som det å følge veier på digitale kart med f.eks bilnavigasjon. Endelig er vi der  

Det er like enkelt som før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka lokasjonene med 

denne nye versjonen. 

Vi har bare lagt til det med GPS Spor og nå gjort det super enkelt for deg å lage og dele ditt 

favorittspor til din favorittlokasjon. 

Likeså er det ennå enklere for andre å følge i dine fotspor   

Det betyr at man finner parkering, hvor stien starter, og hvor den slynger seg gjennom 

fjellheimen. 

Kommer det tåke, mørke eller tett snødrev, ja så ser du allikevel hvor du er i forhold til stien. 

NB 1: Bruk av GPS når du lager spor eller følger spor bruker mer strøm enn vanlig 

bruk, så ta gjerne med et ekstra batteri på turen. 

NB 2: Vis hensyn overfor grunneiere og andre i forbindelse med det å lage GPS spor, 

og spesielt det å merke på steder for parkering. 

NB 3: Å stille inn mobilen til ”Høy nøyaktighet” kan bedre sporingskvaliteten 

(Innstillinger - Tilkoblinger – Posisjon)  

 

Vi håper du som bruker setter pris på denne utviklingen av Gjesteboka. 

Om du har ønsker eller kommentarer for Gjesteboka, vennligst ta kontakt på: 

post@gjesteboka.no 

mailto:post@gjesteboka.no


Side  3 
 

Ikoner og begreper: 
     POI Point of Interest (Interessepunkt). Følgende interessepunkter er definert som POI 

i Gjesteboka:  

 Parkering1 

  

Vinterparkering2  –  Av og til er det skille mellom der man kan parkere på 

sommer og på vinter 

  

 Utkikkspunkt eller severdighet 

  

 VIA punkt* – Altså en annen lokasjon enn endepunktet, men som man passerer 

  

Kart – Klikk på denne knappen for å se kartvisning 

  

 Endre – Klikk på denne knappen for å gjøre en endring 

 

 Slette – Klikk på denne knappen for å slette. Du må bekrefte dette med Ja/Nei

   

 

  

* Ved bruk av VIA lokasjon, vil sporet og POI’ene frem til dette punktet bli kopiert og 

tilknyttet denne VIA lokasjonen.  

Registrerte POI for strekningen frem til VIA lokasjonen blir med videre til hovedlokasjonen. 

 

  

                                                           
1
 Før man merker av et sted som parkering  - skal det som hovedregel avtales med grunneier på forhånd. 

2
 Før man merker av et sted som parkering  - skal det som hovedregel avtales med grunneier på forhånd. 
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1. Lage GPS Spor med Gjesteboka 

Fra hovedmenyen velger du ”Lag GPS Spor”, og du får frem en 

skjerm der du får to valg: 

A: Skal gå mot en eksisterende lokasjon, eller opprette en ny 

lokasjon 

B: Skal returnere fra en lokasjon 

Dette er viktig å få avklart på så tidlig tidspunkt slik at vi får knyttet 

ditt GPS spor opp mot riktig lokasjon. 

A.a: Når du har valgt å lage spor mot en lokasjon – som er det mest 

vanlige forløpet, så starter man gjerne der man parkerer bilen. Her 

har vi lagt inn et skille mellom ”Parkering” og ”Vinterparkering”. 

Velg dette med omhu, og husk også å avklare med grunneier. 

”Vinterparkering” er tenkt der man ikke kan kjøre helt frem til normalparkering pga 

manglende brøyting, eler at veien er generelt stenkgt på vinterstid. 

 Trykk på ”Start sporing” 

 Legg inn POI ved å trykke på ikonene når du er 

på aktuelt sted 

o Gi POI et navn 

o Gi POI en kort beskrivelse 

 Passerer du en lokasjon som er registrert fra før eller du vil legge inn en ny lokasjon, 

så kan du bruke VIA-ikonet 

o Velg om du vil tilknytte sporet til en eksisterende lokasjon 

o Velg om du vil opprette en ny lokasjon (min 300m fra annen lokasjon) 

 Pause 

o Dersom du blir hefta på din sporingstur, så har du muligheten til å sette 

sporingen på pause. Pass på å fortsette sporingen fra samme sted som du 

satte den på pause.  

 Stopp Sporing 

o Velg om du vil tilknytte sporet til en eksisterende lokasjon 

o Velg om du vil opprette en ny lokasjon (min 300m fra annen lokasjon) 

o Avbryt  

 Avslutte og slette sporet eller bare gå tilbake til å fortsette sporet 

o Gi sporet et navn og en kort beskrivelse 
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B.a: Når du har valgt å lage spor FRA en lokasjon – som er en grei måte å spore en alternativ 

returvei, så starter man gjerne der man sist registrerte seg.  

 Trykk på ”Start sporing” 

 Velg hvilken lokasjon du vil spore – Den nærmeste er normalt sortert til øverst i 

listen. Du kan også velge fra kart-fliken dersom du ikke ser lokasjonen i listen. 

 Legg inn POI ved å trykke på ikonene når du er på aktuelt sted 

o Gi POI et navn 

o Gi POI en kort beskrivelse 

 Passerer du en lokasjon som er registrert fra før, eller du vil legge inn en ny lokasjon - 

så kan du bruke VIA-ikonet 

o Velg om du vil tilknytte sporet til en eksisterende lokasjon 

o Velg om du vil opprette en ny lokasjon (min 300m fra annen lokasjon) 

 Pause 

o Dersom du blir hefta på din sporingstur, så har du muligheten til å sette 

sporingen på pause. Pass på å fortsette sporingen fra samme sted som du 

satte den på pause.  

 Stopp Sporing 

o Stopp gjerne sporingen med et avklart parkeringssted, og husk å legge inn 

parkerings-POI før du stopper sporingen 

o Avbryt  

 Avslutte og slette sporet eller bare gå tilbake for å fortsette sporet 

o Gi sporet et navn og en kort beskrivelse 

2. Administrere GPS Spor med Gjesteboka 

 Fra hovedmenyen klikker du på ditt eget navn slik at du 

kommer inn på ditt private område 

 Her har du kontroll på din brukerprofil der du kan endre 

informasjon og endre ditt brukerbilde. 

Øverst i høyre hjørne kan finner du knapper for å gå til 

din egen statistikk eller til innstillinger for din 

Gjesteboka. 

 Mellom knappen for ”Rediger Profil” 

og din egen tidslinje, finner du en rad 

med knapper.  

Helt til høyre på denne raden finner du 

knappen for å få en oversikt  komme til 

oversikten over dine egne GPS spor:  

  

 Sifferet der forteller hvor mange GPS spor du har laget 
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 Klikk på denne knappen, og du kommer til dine GPS spor 

vist som ett kort for hvert spor 

 Kortene blir sortert etter avstand til lokasjonen fra der du 

er. Du kan også sortere de alfabetisk ved å trykke på fliken 

for dette 

 Kortene viser følgende informasjon: 

o Navnet på GPS Sporet 

o Hvem som har laget sporet (du) 

o Dato for når sporet ble laget 

o En kort beskrivelse av stien langs GPS sporet 

o Lokasjonen den er tilknyttet – med fylke og 

kommune 

o Evt VIA-punkt. Altså andre lokasjoner som ligger 

langs stien og som er tilknyttet GPS sporet 

o Avstand til startpunkt for GPS sporet 

o Knapp for å se på kartet med GPS sporet 

o Knapp for å endre informasjonen om GPS Sporet 

 Endre navn 

 Endre beskrivelse 

 Endre navn eller beskrivelse av POI 

 Slette POI 

o Knapp for å slette hele GPS sporet (Ja/Nei) 

 

3. Følge GPS Spor med Gjesteboka 

Det er to måter å starte å følge et GPS Spor – 

eller å studere det før du drar. Den ene er fra 

”Søk Nærmest” skjermen slik som dette: 

Du finner også samme knapp for å følge et spor 

fra lokasjonen.  

Ved å trykke i feltet for lokasjonen, vil du 

komme til lokasjonens tidslinje med 

informasjon om selve lokasjonen. 

 

Når du er nærme nok til lokasjonen, vil infoknappen endre 

seg til en grønn ”Regsistrer”-knapp:  

 



GJESTEBOKA,  Daugstad  6392  Vikebukt        |          www.gjesteboka.no  –  post@gjesteboka.no 
 

Er der ikke noen GPS Spor til denne lokasjonen, vil ”Følge 

spor”-knappen ikke være synlig. 

 

Det kan være flere GPS spor til samme lokasjon, så når du 

har trykket på ”Følg Spor”, vil du komme til kartet som viser 

alle tilgjengelige spor til denne lokasjonen. 

NB: Mulig du må zoome inn for å se sporene. Bruk to fingre 

eller dobbel-tap på skjermen 

Velg det sporet du ønsker å følge eller få mer informasjon 

om. Da kommer alle POI’ene opp der du kan trykke på hver 

enkelt for mer informasjon. 

Ta tak i det blåe feltet nederst på skjermen og dra den 

oppover. 

Da får du frem all informasjon om GPS-sporet, og du kan 

trykke på knappen ”Følge spor” for å – ja, nettopp.. følge 

sporet. 

 

Når du trykker på ”Følge sporet”-knappen, vil skjermen endre seg til 3D visning og du vil se 

en liten blå prikk som er din aktuelle lokasjon sammen med GPS-sporet som du valgte. 

Den lille blå prikken har også en liten pil som viser retningen du holder mobilen ihht. GPS 

spor du valgte å følge. Da er det bare å bevege deg i retning mot GPS sporet eller langs det. 

Vi minner om betydningene av ikonene som du ser under Ikoner og begreper: på side 3 

NB: Kompasset i mobilen har av og til behov for å kalibrere seg. Det gjøres enklest med å 

bevege mobilen som i et 8-tall 

For Android finner du mer informasjon om kalibrering av kompass her 

For iOS finner du mer informasjon om kalibrering av kompass her 

For å være sikker når du beveger deg i ukjent terreng, så anbefales det sterkt å bruke vanlig 

kart og kompass i tillegg. 

https://www.androidpit.com/how-to-calibrate-compass-on-android
https://www.imore.com/compass-app

