
Ungdomsträningar i AOK våren 2013 

Vi har ett antal ungdomsträningar framför oss, se även vår almanacka. Träningarna 
blir på torsdagar kl 18.00. Plats – se hemsidan!  

Uppföljare: Vi har gjort en lista över tänkta uppföljare och hoppas att Du kan och 
vill ställa upp! Hör av dig till resp. gruppledare om Du inte kan eller försök att byta 
eller ordna en ersättare. Om Du kan vara uppföljare men inte är med på listan är du 
varmt välkommen att komma till träningen och följa upp ändå! Det finns något för 
alla att göra.  

Du hör alltså till en grupp och en färg. Till varje träning kallas en grupp. Väl ute på 
träningen ska Du följa upp något barn som ligger på den färgnivå du tillhör! Om det 
behövs uppföljare på annan nivå så byter vi mellan färgerna. Ledarna delar ut 
uppföljare och berättar vad man ska tänka på. 

Uppföljar-
grupper: 

Grupp 1 

11/4 och 2/5  

Grupp 2 

18/4 o16/5 

Grupp 3 

25/4 o 23/5 

Grön /vit 

Berit Ståhl 
Johan Blixt 

Johan Wanner 

 

Elisabeth 
Assarsson 

Kristin Nykvist 

Stig Olov Ståhl 

Kennet Östman 

 

Ulf Johansson 

Börje Rehnström 

Anna Ericson 

Tom Hansen 

Ritva Kärkkäinen 

Elsa Djärv 

Per Westman 

Östen Eriksson 

Svante Djärv 

Anna Jansson 

Gul/Orange 

Hansi Kraus 
Thomas Nyberg  

Maria Strömberg 

Marina Dickfors 

Inge Andersson 

Birger Ivarsson 

Marcus Johnsson 

Fredrik Borgström 

Magnus Daniels 

Mikael Nykvist 

Anna-Karin 
Lövgren 

Helena Lundin 

Hans Käck 

Yvonne Eklund 

Solweig Palm 

Lars Johansson 

Titti Rudh 

Sussie Lindh 

Folke Björkman 

Violett/svart 

Ola Jernström 
Erik Johansson 

Lalla Dickfors 

 

Stefan N 

Magnus L 

Leif M 

Tessan Tillenius 

Välkomna ut i vårskogen önskar vi i ungdomskommittén! 

Gemensamt för alla grupper från Gul och uppåt, ungdom ska meddela 
gruppledare om de ej kan närvara vid träning. 



Lathund för uppföljare/medhjälpare 
 

Innan övning 
 Gå gärna igenom banan innan med den/de du ska följa upp. 
 Berätta hur du vill att övningen ska genomföras. Bestäm t ex vem som tar 

vilka kontroller. 
 Skapa trygghet genom att låta dem du följer upp känna att de inte behöver 

vara rädda för att bomma eller ”göra bort sig”. 
 Tänk på att du egentligen inte finns, alltså han/hon ska inte få bekräftelse 

genom att fråga dig om råd. 
Under övning 

 Spring/gå nära bakom den du följer upp och försök ha koll på handgrepp mm 
(karta och kompass). Pracka inte på dem vilken typ av kompass som ska 
användas. Låt dem prova sig fram! 
Rätt samspel mellan karta och kompass är mycket viktigt för att skapa en 
säker orientering. 

 Försök att få dem du följer upp att se rätt saker i naturen – Nyfikenhet och 
vidvinkelseende är A och O för att få säkerhet i orienteringen. 

 Prata – guida – gärna vissa sträckor. 
 När det gäller äldre ungdomar, eller drivna yngre, gäller det att få in 

orienteringsflytet, att lära ungdomarna att springa och läsa kartan. Uppföljaren 
kan här springa och prata orientering i farten. 

 Hjälp till att få dem att se rätt saker när du ser att de håller på att bomma. Låt 
aldrig någon bomma ordentligt (det är något man inte alls behöver lära sig). 
Stanna, stoppa när det går fel och ”rätta” felet. 

 Uppmuntra genom att tala om allt som han/hon gör rätt. 
Efter övning 

 Gå igenom banan när ni kommit i mål. Hoppa över detta i terrängen om det är 
kyligt. Ta det i så fall utomhus. 

 Viktiga faktorer som ofta glöms 
 Kontrollarbetet 
 Hantering av karta och kompass 

Om inlärning 
 All inlärning bygger på trygghet, säkerhet, identitet, stolthet och glädje! 
 Man lär när man gör rätt 
 Man lär när man är trygg 
 Man lär när man har kul 

Lycka till i skogen! 

 


