Kartkunnskap er i dag en viktig del av skolens læreplan. Lærere
trenger hjelp med kart, undervisningsmateriell og praktisk veiledning til å gjennomføre undervisning og inspirere elevene. Skoleorientering kan brukes for å hjelpe skolen til å oppnå sine mål
samtidig som den skaper interesse for orientering hos elevene.
Sprintorientering på skolens område er både kjent og trygt for
elevene. Mange detaljer, gjentatte retningsendringer og hyppig
tilbakemelding når elevene finner oransje-hvite postskjermer
gir veldig gode mestringsopplevelser for elevene. De lærer kartferdigheter, romforståelse og beslutningsprosesser når de gjør
veivalg mellom postene. Kjapp feilretting gir forsterket læring.
Alt de trenger å gjøre er å gå tilbake til starten av løypa, og prøve
på nytt. Sprintorientering er bedre egnet enn skogsorientering
om en skal lære orientering på en rask og enkel måte.
Målet med folderen er:
å veilede deg gjennom grunnleggende kunnskap om orientering på
en enkel måte slik at orientering blir lett å forstå og morsomt å utføre.
Denne folderen er ikke bare ment for lærere, men også til opplæring
i klubber og for at enkeltpersoner skal kunne forbedre sine personlige orienteringsferdigheter.
Orientering er kult, spennende og lærerikt!
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TRINN 1: Skolekartets farger og symboler
Et orienteringskart er vanligvis
tegnet i fem eller seks farger.
Sprint- og skolekart har noen
flere nyanser av grunnfargene
(se fargene under).
Videre er skolekart tegnet med
en rekke spesielle detaljer
som hovedsakelig finnes på en
skolegård, f.eks. lyktestolpe,
benk, liten stolpe (basketball
mål), flaggstang, fotballmål,
lekeapparater etc.

TRINN 2: Rødt-mot-Rødt

Åvestadal skole,
Åvestadalsskolan,
AvestaAvesta
Karttegnforklaring
Teckenförklaring
Skog
Skog
Bygning Hus, byggnad
OverbyggSkärmtak
Åpent område
Öppen mark, gräsmatta
Undervegetasjon,
kratt
Uppväxande
vegetation
Åpent område,
trær
Många spredte
träd på gräsmatta
Åpent område
med sand
Sandyta
Åpent område,
Öppen skogsbunn
mark i skog
Asfaltert Hårt
område
underlag, asfalt, grus
Tett vegetasjon
Tät skog
Privat område,
blomsterbed
Tomt, rabatter,
blommor
Vei, asfaltert
Väg, gangsti
parkväg
Stor og liten
Storsti
stig/liten stig
Upasserbart
gjerde
Staket,
opasserbar
Passerbart
gjerde
Staket/cykelställ
Upasserbar
Mur,mur
plank, opasserbar
PasserbarContainer
mur
Upasserbar
vegetasjon
Häck,
hög rabatt
Vegetasjonsgrense
Beståndsgräns
Utydelig Vattendike
grøft/bekk
Upasserbar
skrent
Brant,
opasserbar
Fotballmål
Fotbollsmål
Stort og lite
trestort och litet
Träd;
Fremtredende
vegetasjonsdetalj
Utmärkande träd/buske
Trapp Trappa
Spesiell detalj,
Större lysmast
stolpe/lyktstolpe
Flaggstang,
lyktestolpe
Flaggstång,
liten stolpe
Spesiell vanndetalj
/ Stein
Sten, betongklump/brunn
Fontene Pelare/lekställning
/ spesiell detalj
Kolle / fallstrek
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten kolle
/ Grop
Liten
höjd/stock, mur

Hvit - Skog med god løpbarhet.
Brun - Høydekurver, koller, groper.
Svart - Steiner, skrenter, veier, gjerder, mur, broer, søyler.
Gul - Åpne områder som gressplener, eng og beitemark.
Grønn - Tett vegetasjon. Brukes når terrenget er vanskelig å
løpe gjennom eller for å markere hekker.
Grå - Hus, bygninger. Lysegrå - overbygg med søyler.
Lysebrun - Asfalt eller harde grus overflater som
veier, parkeringsplasser, skolegård.
Rosa - Midlertidige bygninger, utendørs kafé, containere.
Blå - Vann: innsjøer, elver, bekker, grøfter, myrer.
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Guinness World Record
11 maj 2016
på 2000 platser

Finn mer informasjon om WOD:
www.worldorienteeringday.com
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Bli med på verdens orienteringsdag
”Bli en del av noe større”

the smart software
for cartography

Klubb:Klubb:
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OL
Dalaportens
OL
Info: www.dalaporten.se
Info: www.dalaporten.se
E-post:E-mail:
info@dalaporten.se
info@dalaporten.se
Kontaktpersoner:
Lisa Lisa
Silvemark
og och
Kontaktperson:
Silvemark
Linda Mattsson
Linda Mattsson
Karttegner: Göran Andersson
Kartan ritad av: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Rødt-mot-rødt, eller
orientere kartet, er et
viktig moment som
må terpes gjentatte
ganger for både nybegynnere så vel som
for erfarende o-løpere. Å anvende disse
1 / Brett kartet
prinsippene er avgjørende for å tolke kartet. Ofte gjentakelse vil styrke denne
grunnleggende teknikken for orientering. Kartet er et forenklet bilde av virkeligheten. Hvis kartet er orientert feil, samsvarer ikke virkeligheten med kartet. Vi kan ikke forandre
virkeligheten, men vi kan snu kartet etter virkeligheten eller,
som vi sier “orientere kartet”.
Nord på kartet

Orientering er kult, spennende og…..

Roter kartet til den røde kanten av kartet og kompassets røde
nord pil danner en Nord på kartet
“T”, dvs. nordpilen
peker mot kanten
av kartet.
Du er nå orientert i
forhold til virkeligheten.

2 / Tommelgrep på
kartet og roter kartet
til “Rødt-mot-Rødt”
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TRINN 3: Orienter kartet
Den beste øvelsen for å
lære “rødt-mot-rødt” er
å bruke f.eks. en labyrint.
Bygg en labyrint (9x9 m),
bruk bannere og plastbånd eller merking på
skolegårdens asfalterte
område eller på en plen.
Sett ut noen markører
og lag forskjellige løyper
(grønn, blå, rød og svart).

TRINN 4: Klar til å prøve orientering

labyrint-O, grønn løype

Bli en del av noe større

Nå er du klar til å starte orienteringen på et ekte kart i et kjent
område, f.eks. skolegården. Læreren leder elevene fra start
til slutt (samme sted). Instruksjonene for «tommelgrepet»
og spesielt ”rødt mot rødt” bør vektlegges. Når elevene har
orientert kartet og avgjort hvordan de skal løpe til posten, er
oppgaven:
- Elevene orienterer til posten, ”stempler” og løper med full
fart tilbake til start/slutt.

Enbacka Skola, Gustafs
Enbacka skole, Gustafs

Stjärn-OL

stjerne-o

I samarbeidet mellom skoler og orienteringsklubber kan verdens
orienteringsdag bli den viktigste aktiviteten for den globale utviklingen av orientering. Alle klubber kan gi et fantastisk bidrag
som både gir opplæring til skolene og utvikling av orienteringssporten som gjør at flere blir motivert til å starte med orientering.
Ta kontakt med Norges orienteringsforbund for mer informasjon: nof@orientering.no
Kontakt: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no

www.orientering.no
Teckenförklaring
Skog
Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Elevene orienterer kartet ved å rotere kartet ved hjelp av
kompasset og “rødt-mot-rødt”-prinsippet. Uten kompass,
orienter kartet ved hjelp av terrengets omgivelser. Kartets
røde kant vil da vende mot nord i terrenget .

Uppväxande vegetation
Många träd på gräsmatta
Sandyta
Öppen mark i skog
Hårt underlag, asfalt, grus
Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar
Staket/cykelställ
Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt
Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning
Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa
Större stolpe, lyktstolpe
Flaggstång, liten stolpe
Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur
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IOFs visjon

”Bli en del av noe større ”

• 500 000 deltakere
• 5 000 steder
• 100 land

OBS! Här får man inte springa!
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Klubb: Säterbygdens OK
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ORIENTERING
på 1-2-3

