
 

Orientering 
 

VAD: Lära sig grunderna i orientering. Springa eller gå en orienteringsbana genom att med en 

kartas hjälp hitta till kontroller. 

Vi lära oss att hålla tummen på den plats vi är på kartan. Vi kommer med kartans hjälp hitta från 

startpunkten till första kontrollen, från första kontrollen till andra kontrollen, från andra kontrollen 

till tredje kontrollen och så vidare. Från sista kontrollen kommer vi gå i mål på samma ställe som 

målet. Inga förkunskaper krävs och vi kommer hjälpas åt. Det kommer vara ungefär som skattjakt 

och mycket kul.  

VAR: Vår samlingsplats mellan Lägergården och Beach vollyboll planen 

NÄR: Se schema för sportveckan.  

Kom gärna 10 minuter före utsatt tid så vi hinner se att din utrustning fungerar.  

VEM:  

• Från 7-11 år eller 12 år och äldre. Se schemat för sportveckan vilka åldrar det är för de 

olika orienteringspassen 

• Du behöver vara ombytt i träningskläder.  

• Både för nybörjare och de som orienterat förut.  

 

Det här är ledarna du kommer att leda orienteringen:  
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HUR: 

Vi går igenom grunderna i orientering.  

Vi delar in oss i små grupper utifrån om man vill springa eller gå, och om man har kört orietering 

förut eller inget. Sen orienterar vi oss igenom orienteringsbanan med hjälp av kartan, från 

startpunkten till kontroll ett, från kontroll ett till kontroll två,  från kontroll två till kontroll tre och så 

vidare. Från sista kontrollen orienterar vi oss i mål som är på samma plats som startpunkten.  

Vi ledare hjälper till under banans gång att lära ut grunderna i orientering, exempelvis att passa 

kartan (dvs så kartan stämmer med verkligheten), att hålla tumgreppet (dvs att hålla tummen på 

kartan alldeles bredvid där vi är i verkligheten), att identifiera kontrollpunkter (dvs stigar som är 

sträckade linjer, vägar som är heldragna linjer, stenar som är svarta små punkter med mera) och 

färgernas betydelse på kartan (dvs gult som är gräs/ängar, blått som är vatten, vitt som är skog , 

brunt som är bebyggelse etc.) 

Se exempel på hur orientering fungerar: https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/ 



 

UTRUSTNING:  

kom ombytt i träningskläder 

En vattenflaska är bra att ha när man blir törstig.  

FRÅGOR:  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.  

Ansvarig ledare: Niclas Carlsson, 0708– 107805 

 
 

 


