
PM för teknikträning
Vecka 19-20, 7-20 maj 2018

Samling: 18.00 vid parkeringen vid Visättra Sportcenter, se karta: 

https://kartor.eniro.se/m/cMVK0. Glöm inte p-skiva på parkeringen! 

Allmänna färdmedel: 
Buss till hpl Visättra Sportcenter (buss 713) eller hpl Visättra (buss 704), 

eller ca 1,5 km promenad från Flemingsbergs station. Sök på sl.se för 

lämplig resa.

Banor: 

A. 10,3 km blå/svart

B. 7 km blå/svart

C. 4,8 km blå/svart

D. 3,4 km orange

Anmälan: På Eventor: https://eventor.orientering.se/Activities/Show/8349 

Beskrivning
Veckans träning är en långdistansträning på karta i skala 1: 15 000. Det närmaste området 

karaktäriseras av mycket stigar och rejäl kupering, medan det blir flackare och mer vildmark längst 

bort på de längre banorna. 

Säsongen närmar sig sitt slut men ännu är det några tävlingar kvar. Tänk efter vad som passar din 

träning bäst! Banan kan köras i lugnt tempo som ett ordentligt distanspass, eller i tävlingsfart om det 

passar in i ditt upplägg!

På långsträckor är det vägvalsorientering och förmågan att pricka passager som är i fokus. I boken 

”Orientera för att tävla” beskrivs de vägvalstekniska utmaningarna på följande sätt: ”Vägval kan 

handla om större beslut som att springa över, till höger eller vänster om en stor höjd eller mindre 

som att välja att ta en brant i kontinental terräng nerifrån. Oavsett om det handlar om små eller 

stora vägvalsbeslut så krävs det mycket erfarenhet för att kunna ta rätt beslut. När man förstått 

grunderna i en ny terrängtyp är det jättebra övning att springa en bana två och två där man 

kontinuerligt testar att ta olika vägval stora som små. Då får man en direkt återkoppling på vad som 

är det snabbaste sättet att orientera på i just den terrängtypen.”

För att utveckla sin förmåga att ta rätt beslut är det viktigt att inte bara konstatera vad som gick 

snabbast utan helst också analysera varför. Det är en fördel att kunna mäta sträckan på de olika 

alternativen som ännu en variabel i analysen. Man vilka andra variabler kan vi identifiera som 

förklarar det faktum att vissa vägval är snabbare än andra?

Banläggare: Isak Gelius, SSK
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