
  

  

 AOK´s, BARN o UNGDOMSTRÄNING 

Grön 
Vanlig bana utmed vägen, 3 slingor. Dess-

utom 3 slingor från förra veckan, ta den 

med 4 kontroller efter startbanan. 

 

Syfte 

Vika kartan  

Tumgrepp o kartpassning. 

 

Genomförande 

Området ej perfekt för grön nivå 

Uppföljare ett måste på slingorna 

 

 

Kartan: 

Följ rätt släpstig mot 2:an, otydlig delning 

50-100 meter före kontrollen. Bestånds-

kanten är en gräns, inte jättetydlig. 

Allmänt 

Linje-ol och olika banor. Tyvärr begränsar området övningar för grön o vit, men känner samtidigt att 

det är bra att vara tillsammans. OBS. Egen startpunkt för Grön o Vit på första banan. 

Kontrollena är markerad med gul snitsel. 
 

Uppvärmning/ avslutning:  Sportidentbana 
 

Terräng/ karta:  I regel bra sikt, lite stenigt. Kartan intakt, stenarna ganska små—ner till ca 1 m. 

Vit 
Vanlig bana, dessutom 2 slingor från förra 

veckan. 

 

Syfte 

Vika kartan o tumgrepp 

Gena o snedda samt följa mosskanter. 

 

Genomförande 

Gärna med uppföljare.  

 

 

Snitsel 

Mellan 3 o 4 över mossen är det gulsnit-

slat, ganska glest. 
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Gul 
En vanlig bana samt linje-ol. 

 

Syfte 

Gena o snedda samt följa naturen.På vanliga 

banan, gena o snedda. 

Linje-OL, hela tiden passa kartan och följa na-

turen. 

 

Genomförande 

Vanliga banan: Gena o snedda, noga med rikt-

ningarna. 

Linje-OL: Man behöver inte vara superexakt 

men man ska kunna följa de större sakerna 

som mosskanter o höjdkanter. 

 

Starta med vilken bana som helst 

 

Uppföljare. 

 

 

Tid över? 

Orangebana eller sportidentbana 

 

 

Orange/ Röd 
Vanlig bana och linje-OL 

 
Syfte 

Riktningsändringar och följa naturen 

 

Genomförande 

Vanlig bana: Kontrollplockning med många 

riktningsändringar, i regel ”kompass” rakt 

på. Var noga med riktningen! 

 

Linje-OL: Stirra inte blint på de minsta detal-

jerna utan hitta flytet med hjälp av moss-

kanter och höjdkanter, på slutet är det svå-

rare och mer noggrant. 

 

Starta med vilken bana som helst 

 
 

Absolut uppföljare på linjen 

 

Tid över 

Kör Violett slinga eller sportidentbanan 
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Violett 
Vanlig bana samt linje-OL 

 
Syfte 

Riktningsändringar och följa naturen 

 

Genomförande 

Vanlig bana: ”Uppvärmning” till 3:an, sedan 

full koncentration och så hög fart som möj-

ligt utan att ”tappa kartan”. 

Linje-OL: Stirra inte blint på de små detal-

jerna utan följ mosskanter och höjdkanter 

på smidigaste vis, svårt på slutet. Blir det för 

långt så gena. 

 

Starta med vilken bana som helst. 
 

Uppföljare åtminstone på linjen. 

 

 

 

 

Välj rätt övning! 

Många gånger tycker jag att alldeles för svåra banor väljs, både av ungdomar och vuxna. Min filosofi är att det är svårt att gå 
på svåra uppgifter om man inte klarat trappstegen på väg dit, då blir det ofta ett enda ”harvande” i skogen. En del kanske 
tycker det är kul men tyvärr tror jag allt för många tappat sugen pga det. Min personliga uppfattning. 

 

Den här gången är övningarna ganska svåra och jag tycker absolut att man ska köra minst ett varv på den nivå man vet man 
klarar. Alla som är världsmästare kan gå direkt på violett, annars kan man gott starta på orange. Är du 13-14 tycker jag ett 
varv på gul bana kan vara en bra uppvärmning. 


