
ORIENTERINGSTEORI	VT2012	–	MED	KOT	

INNEHÅLL 
1. Kompassen 

2. Höjdkurvor 

3. Växla teknik och fart 

4. Använda ledstänger 

5. Vägval 

6. Kontrolltagning – att förenkla 

7. Planera sträckan 

INTRODUKTION 
Vad kommer teorin att innehålla?  

Vilka är dina förväntningar?  

Vad vill du lära dig? 

KOMPASSEN 
För vad använder du kompassen?  

- Ta ut riktningen 

- Passa kartan 

- Mäta avstånd för stegning 

Två modeller av kompasser 

- Traditionell kompass 

- Tumkompass 

- (Handledskompass) 

Fördelar/Nackdelar 

- Att kunna ta ut en mer exakt riktning. Tappar kartkontakt vid kompassgång. 

- Bättre kartkontakt, kollar alltid riktningen och naturligt tumgrepp. Svårare att 

ta ut exakt riktning. 

Pröva dig fram och välj kompassen som passar dig bäst.  

Diskutera vilka kompasser ni provat att springa med och vilka respektive för- 

och nackdelar de har!  

Kompasstips 

- Vid passering av grönområden (ingen överblick, väja för träd) 

- Vid passering av stora mossar eller hyggen (inga eller få referenspunkter) 

- Då du rundar höjdformationer eller mossar (hoppar av fel = felaktig riktning) 

- Om du har bommat en kontroll (kommer in från fel håll = ut åt fel håll) 

- Då du kommer ut på en stig (kolla att stigen går åt rätt håll) 

Grovkompass och finkompass 

- Grovkompass används när man håller en ungefärlig riktning och springer mot 

ett uppfångande föremål. 

- Finkompass används när man försöker hålla en så precis riktning som möjligt, 

tittar ofta på kompassen och har tätt mellan syftningspunkterna. 

HÖJDKURVOR 
Ju svårare banan är, desto viktigare är det att behärska kurvbildsorientering 

och att kunna läsa höjdkurvor. 

Steg 1: Ju fler höjdkurvor, desto högre berg. 

Steg 2: Ju tätare kurvorna sitter, desto brantare lutning. 

Steg 3: Kunna avgöra vad som är en ås respektive sänka. 

Steg 4: Välja vägval utifrån kupering. 

Höjder som ledstänger 

- Använda höjder för grovorientering. 

- Kurvbildskontroller kräver noggrann kartläsning. 

Diskutera 

- Hur tänker du när kontroller sitter vid 

höjdkurvsföremål? 

- Brukar du använda dig av höjder när du 

orienterar? 

- Är det viktigt att kunna läsa och förstå 

detaljeras kurvbild? 

- Brukar du välja vägval utifrån kupering? 

  


