
  

  

 AOK´s, BARN o UNGDOMSTRÄNING 

Grön 
Vanlig bana, 3 slingor.  

 

Syfte 

Vika kartan  

Tumgrepp o kartpassning. 

 

Genomförande 

Området ej perfekt för grön nivå 

Uppföljare ett måste.  

 

Tid över? 

Kör ett varv på vit bana 

Pressa tiden mossbanan 

 

Kartan: 

Följ rätt släpstig mot 2:an, otydlig delning 

50-100 meter före kontrollen. Bestånds-

kanten är en gräns, inte jättetydlig. 

Allmänt 

Olika övningar beroende på nivå, stor del tränar ”sista säkra”. 

Kontrollerna markerade med gul snitsel. 

Är man klar på sin nivå kan med fördel prova nästa nivå.  
 

Uppvärmning/ avslutning:  Ev mossbana 
 

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

Vit 
Vanlig bana, 2 slingor 

 

Syfte 

Vika kartan o tumgrepp 

Gena o snedda 

 

Genomförande 

Gärna med uppföljare.  

 

Tid över? 

Prova gula banan 

Pressa tiden på mossbanan 

 

Snitsel 

Mellan 3 o 4 över mossen är det gulsnit-

slat, ganska glest. 
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Gul 
Vanlig bana, 2 slingor.  

 

Syfte 

Sista säkra, gärna med kompass. 

Kompass rakt på... 

 

Genomförande 

Kan tyckas vara ganska svår för gul nivå, men 

benar man ut sträcka för sträcka så går det 

bra att lösa uppgiften med ”Sista säkra” (eller 

engelskans atack point-AP) eller med förläng-

ning. 

Gärna med uppföljare. 

 

Förslag på lösning: 

Bana A: K2, kompass mot stora gulmossen 

vilken blir AP. K3, kompass rakt på men se till 

att fånga lilla höjden före som AP. K4, kom-

pass rakt mot stora mossen. K5, kompass mot 

höjden o gränsen…. 

Bana B: K1, kompass rakt på eller följ vägen o 

snedda upp. K2, kompass rakt på men se till 

att rätt i beståndskanten, du borde se dubbel-

senarna. K3, kompass rakt på mot högsta top-

pen. K4, kompass rakt på men se till att fånga 

höjden (åsen) innan….. 

 

Tid över? 

Orangebana eller mossbanan 

Orange/ Röd 
Vanlig bana 

 
Syfte 

Sista säkra, med kompass. 

 

Genomförande: 

Var noga med ”sista säkra”. Har markerat 

dessa med röd punkt/ streck. Bana B kontroll 

1 finns 2 möjligheter, antingen stigen till slu-

tet, därifrån kompass till mossen. Eller så kör 

man upp på högsta höjden.  
 

Till ”sista säkra” kan man i regel hålla 

ganska hög fart för att sedanbli mer nog-

grann sista biten. 
 

Absolut uppföljare. 

 

Tid över 

Kör Violett slinga eller mossbanan 
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Violett 
Vanlig bana, 2 slingor 

 
Syfte 

Sista säkra, med kompass. 

Dela upp sträckan 

 

Genomförande 

Var noga med ”sista säkra”. Har markerat 

dessa med röda punkter.  
 

Uppföljare om det finns 

 

 

 

Förslag på lösning 

Bana A: Stigen först, mot AP, sist finkom-

pass mot kontrollen. K2 mot AP, läs även av 

höjden före. K3, AP och sedan noggrann 

riktning. K4, avancerad kartläsning! Ett lät-

tare (snabbare?) sätt är att bränna mot 

stora mossen, när man nästan känner fukten 

svänger man höger och greppar de 2 största 

höjderna innan man nyper branten. K5, full 

gas mot gränsen o höjden. Samma sak mot 

K6. 

Bana B: K1, upp på höjden, håll sedan rikt-

ningen mot kontrollen. K2, full gas mot AP. 

K3, fånga avlånga höjden och följ den bort 

mot AP. K4, mitt förslag är att passera de 2 

punkterna (bra fart), alt kan man ha mossen 

före som sista säkra, men en osäkrare lös-

ning. K5, mot höjden. 

 

Tid över 

Orange bana eller mossbanan 

 

 


