
ORIENTERINGSTEORI	VT2012	–	MED	KOT	

INNEHÅLL 

1. Kompassen 

2. Höjdkurvor 

3. Växla teknik och fart 

4. Använda ledstänger 

5. Vägval  -  Tillfälle 3 

6. Kontrolltagning    

7. Planera sträckan 

KONTROLLTAGNING 

Att förenkla 

- De flesta misstagen 

- Den störta tidsförlusten 

- Gör kontrolltagningen så enkel och säker som möjligt 

Olika metoder 

- Förlänga/Sikta sidan 

- Sista säkra 

- Ta kontroll uppifrån 

Förlänga/Sikta sidan 

Innebär att man inte springer rakt mot kontrollen, utan siktar på sidan, och 

sedan följer terrängformationen (ex sankmark, ås, sänka) in till kontrollen. 

Sista säkra 

Innebär att man försöker hitta ett markant terrängföremål så nära kontrollen 

som möjligt, för att så en så kort bit med svår orientering som möjligt. 

Sista säkra-punkten (attack-punkten) kan också fungera som en påminnelse att 

bli noggrannare med både kartläsning och riktning. 

Ta kontrollen uppifrån 

Ett sätt att förenkla kontrolltagningen är att ta kontrollen uppifrån. 

Ofta är det detaljrikare uppe på höjder och därmed lättare att veta exakt var du 

är. Uppe på höjderna har du också en bättre överblick över dessa kontroller. En 

Tillfälle 1 

Tillfälle 2 

Tillfälle 4 

annan fördel med att ta en kontroll uppifrån är att du är lite klarare i huvudet 

och kan koncentrera dig bättre än om du kommer nerifrån och har en jobbig 

klättring bakom dig. 

Tänk på att ofta försöker banläggaren lura dig till att ta ett vägval med svår 

kontrolltagning! 

PLANERA STRÄCKAN 

Påverkar planen 

- Varifrån är kontrollen säkrast att ta? 

- Vilka stråk och hållpunkter finns det på sträckan 

- Vilka vägval finns och vilket är bäst för mig? 

Planeringen är med fördel redan klar innan du stämplar kontrollen– då kan du 

välja rätt riktning ut från kontrollen direkt. Att springa iväg planlöst kan straffa 

sig i kuperad och vresig terräng, och ju mer svårorienterad sträckan är. 

Kartläsningsflyt 

Med en genomtänkt plan(framförhållning) får du lättare kartläsningsflyt, dvs 

att du hela tiden ligger före i tanken och vet vilka terrängföremål du springer 

emot och skall titta efter. 

Strukturera  

För att förenkla orienteringen gäller det att se de stora strukturerna i terrängen 

– förenkla kartbilden. Hitta lämpliga stråk och hållpunkter på sträckan som du 

kan använda. 

Följa stråk eller passera hållpunkter 

Stråkmetoden är säkrare och resulterar i färre 

felorienteringar, pga den större risken för 

parallellfel vid hållpunktsorientering. Ibland finns 

det inga stråk att följa och då måste du även 

behärska hållpunktsorientering. 


