
Träningsprogram för Gul till Röd grupp, VT-17 

Då var det dags att dra igång Orienteringssäsongen för VT 2017, med massor med härlig träning och 

många roliga tävlingar. Vi (Björn och Martin) vill med detta brev ge dig en liten kickstart. 

Syftet med alla de träningar och genomgångar efter tävling som vi har tillsammans är att sträva efter 

att bli bättre som Orienterare. Så att det blir ännu roligare ute i skogen. Vad innebär det då att bli en 

bättre orienterare? Jo att man förbättrar sin orienteringsteknik och även sin löpförmåga. Hur man 

gör det? Det är de som vi skall hjälpa dig med. 

Vi kommer att stötta dig både i att förbättra Orienteringstekniken och löpförmågan, men det är du 

som skall vilja det och du själv som skall genomföra det!  

För att förbättra sig som Orienterare så är vi övertygade om att man bör träna åtminstone tre gånger 

i veckan, det blir både lättare och roligare att orientera om man inte blir trött så fort man börjar 

springa! Det kan vara olika typer av träning, till exempel tisdagsträningar i stugan, teknikträning på 

torsdagar och en tävling på helgen, men det kan även vara någon helt annan typ av konditionsträning 

vid ett eller flera pass, t ex tennis, fotboll, simning, mountainbike... Det är bra att röra sig på olika 

sätt.  Ett bra sätt att hålla koll på hur mycket och vad man tränar är att föra träningsdagbok, gör 

gärna det, fråga hur man gör om du undrar. Om du vill kan vi gå igenom träningsdagboken någon 

gång då och då för att se hur det går.  

Något som också är bra att göra är att sätta upp ett eller flera mål för sin orienteringsträning. Det kan 

skilja sig mycket från en person till en annan och se ut på många olika sätt, huvudsaken är att det 

passar just dig. Några exempel på mål: bli 3 minuter bättre på en viss löprunda, bli starkare i backar, 

bli säker på kompass/riktningar. Vi kommer att prata om mål på träningen men du kan fundera själv 

på vad du själv skulle vilja ha uppnått under terminen, så kan vi hjälpa dig att hitta ett sätt att 

formulera det. Det är bra om du skriver ner ditt mål så att det inte råkar glömmas bort på vägen, och 

att man emellanåt kollar ifall man klarar att nå målen. Tänk på att det gör inget om man inte når 

ända fram till ett visst mål, vi sätter nya mål allteftersom, det kommer alltid nya chanser! 

Under våren tycker vi att du åtminstone skall vara med på de tre tävlingarna. Men det finns möjlighet 

att springa tävling nästan varje helg under hela säsongen för den som vill. Titta gärna på årskalendern 

på hemsidan, kolla i Eventor eller snacka med oss. 

Tisdagsträningsprogrammet som följer nedan har en blandning av teknikträning och att springa i 

skogen, på torsdagsträningarna är det teknikträning för alla (det kommer ett separat program på 

hemsidan) och på tävlingarna är det naturligtvis mycket teknik också. På tisdagarna tar vi även det 

som är lite speciellt knepigt och gör bra övningar för att utveckla orienteringstekniken. 

  



Träningsprogram för tisdagar VT 2017, Gul till Röd grupp 

7/3 Intervaller 

- Skog å Mosse 

14/3 Sätta ut ta in (med kartminne) 

- Stjärnorientering där man onväxlande sätter ut och tar in kontroller.  

- Den som tar in får inte ta med sig kartan. 

- Upplägget kan variera lite beroende på nivå 

21/3 Gemensamt / Våfflor 

- Tre stationer  

28/3 Erik å Elin (för HD12->) 

Övriga kör något hemligt 

4/4 Förenkling 

- Rita det man behöver 

11/4 Mera orienteringsteknik 

- Brunbild HD14-> 

- Ledstänger HD10-> 

18/4 Erik å Elin (för HD12->) 

Övriga kör något hemligt 

25/4 Gemensamt (utgår ifrån Grandalen och avslutar vid stugan) 

- Grandalskampen 

2/5 Intervaller (ev med orienteringsmoment) 

- Skog å Mosse 

9/5 Kompass 

- Kompassriktning HD14-> 

- Passa kartan HD10-> 

16/5  Testlopp runt sjön 

- Se hur vi ligger till löpmässigt. 

23/5  Gemensamt, Mossfotboll  

30/5 Erik å Elin (för HD12->) 

Övriga kör något hemligt 

6/6 Rävruset  

- HD14 springer 5km 

- HD10 springer 2,5km 

13/6 Avslutning i Erikstorp 

- Orienteringsbana därefter pris och grillning 


