
ORIENTERINGSTEORI	VT2012	–	MED	KOT	

INNEHÅLL 
1. Kompassen 

2. Höjdkurvor 

3. Växla teknik och fart 

4. Använda ledstänger 

5. Vägval  -  Tillfälle 3 

6. Kontrolltagning – att förenkla 

7. Planera sträckan 

VÄGVAL 
Två svårigheter 

- Upptäcka alla vägval 

- Välja den väg som är bäst för dig 

Att tänka på 

- Hur långt är vägvalet? (Detta är inte så lätt, undvik sick-sack över strecket!) 

   Hur mycket längre är vägvalet jämfört med rakt på? 

- Hur lättlöpt är det? Olika kilometertider för olika underlag 

- Hur framkomligt är det? (Vegetation, mossar, kupering) 

- Hur svårt är det? Var finns svårigheterna? 

- Hur säkert är det? (Finorientering � svårt och lågt tempo, kontrolltagning) 

- Dina egna färdigheter, styrkor och svagheter 

Verktyget tänk bakifrån 

- Kontrolltagningen är ett kritiskt moment 

- Varifrån är det enklast och snabbast att ta kontrollen? 

- Banläggaren försöker luras 

ÖVNING: Värdera vägval 

Titta på banan. På varje sträcka finns två-tre olika vägval. 

Använd formuläret nedan och markera vilket vägval du tycker är: 

- mest snabblöpt 

- mest lättorienterat 

Tillfälle 1 

Tillfälle 2 



- har den säkraste kontrolltagningen 

Välj sedan vilken väg du skulle ta. Utgå från dig själv och dina färdigheter. 

Värdera vägval 
Sträcka 1 2 3 4 5 

Mest snabblöpta vägval      

Mest lättorienterade vägval      

Säkraste kontrolltagningen      

 

Taktiska vägval 

- Runt om vägval (läsa in sträckor, vila huvudet) 

- Energisparande 

- Lättare eller säkrare vägval för att få tillbaka flyt och självförtroende 

- Möta utgående löpare 

ÖVNING: Vägvalstest för elitlöpare, exempel 

TIPS 

- Ta tid på dig när du väljer vägval, rusa inte bara iväg 

- ”Ta sträckan bakifrån” – dvs välj vägval efter bästa kontrolltagningen 

- Tveka inte när du väl valt vägval: fel fokus, ytterligare misstag 

Framförhållning 

För att få ett bra flyt är det viktigt att ha en plan för hur sträckan ska lösas och 

hela tiden tänka: ”här är jag – dit ska jag” (istället för ”var är jag – vart ska jag”) 

– detta kallas för framförhållning 

Ligg hela tiden före i tanken så att du inte blir överraskad på sträckan. Du måste 

alltså ha två tankeprocesser igång samtidigt, dels 

vart du befinner dig just nu, dels vad som ska 

komma. 

Nattorientering 

- Noggrann kompass och riktning 

- Noggrannare kartläsning, svårare att läsa in sig 

efter misstag 

- Mer avgörande vägval 

- Kraftigare tempoväxling  


