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Den här skriften är inte för dom som är  dumma utan för dom som inte hänger med i alla
konstiga uttryck som används av oss orienterare. Här kan du som är ny i klubben läsa lite om
hur vi gör när vi orienterar, vad vi har för oss och få en förklaring till en del konstiga ord. Det
hela är uppställt som en ordlista från 1 till Ö. Här finns inga tips om hur man hittar till
kontrollerna, däremot tips om vad man bör ha med sig när man försöker hitta dem och
kunskap om vad man bör veta när man väl hittar dom. Text som är kursiverad avhandlar
ämnen som är unikt  för Solna orienteringsklubb. Detta material är ganska kortfattat. Det
finns mycket mer att läsa om detta ämne på Solna OK:s webbsida www.solnaok.nu.

10-mila 10-mila är en vårens största orienteringshändelser. Det är en stor
budkavle som avgörs första helgen i maj i Stockholmsområdet eller
någon annan stans i Mälardalen. De flesta svenska klubbar deltar och
även många utländska klubbar från t.ex. Norge, Finland och Danmark.
Det finns tre klasser: en ungdomsklass som springer tidigt på
lördageftermiddagen med fyra löpare i varje lag, en damklass som
springer sent på lördageftermiddagen med fem löpare i varje lag och en
herrklass med tio löpare som startar i mörkret på lördagkvällen och går
i mål på söndagmorgonen. Namnet 10-mila kommer från att herrarna i
tidernas begynnelse (10-mila arrangerades första gången 1945)
sammanlagt sprang ungefär 10 mil. Under årens lopp har sträckningen
ofta varit bra mycket längre än dessa 10 mil, som mest över 14 mil. På
senare år har man dock närmat sig de 10 milen igen. 10-mila är ett
arrangemang dit många kommer för att bara titta, träffa
klubbkompisarna och heja på de egna lagen.

25-manna 25-manna är en budkavle med 25 man i varje lag. Tävlingen avgörs i
Stockhoms närhet i mitten av oktober och är en stor och rolig
orienteringshändelse. Det roligaste med tävlingen är att orienterare i
alla åldrar får möjlighet att deltaga. Vissa sträckor är begränsade, dvs.
de får bara springas av den som är tillräckligt ung eller gammal eller är
tjej. Tävlingen pågår större delen av dagen och för att alla ska hinna
tillbaka innan mörkret faller körs de flesta sträckor som fyra
parallellsträckor.

5-dagars 5-dagars är en av årets stora orienteringshändelser och brukar vara
välkänt långt utanför orienteringskretsar, också under det alternativa
namnet O-ringen. 5-dagars är en 5-dagarstävling som arrangeras på
olika platser i Sverige och brukar locka 10000-15000 deltagare. De fyra
första dagarna är det som en vanlig tävling med individuell start. Det
som skiljer mot en vanlig tävling är väl att det är väldigt mycket
människor i skogen och att målplatsen är enorm. Den femte dagen är
det jaktstart, dvs den som har bästa sammanlagd tid i klassen efter fyra
dagar startar först och sedan startar man så många minuter och sekunder
efter ledaren som man är efter honom/henne efter fyra dagar. Den i
klassen som kommer först i mål har vunnit denna klass i 5-dagars. De
senaste åren har man börjat med att ha en vilodag efter 2-3 dagar då
man kan göra något annan eller som sagt bara vila sig. Många
orienterare tycker 5-dagars är den roligaste tävlingen under året och
återkommer för att deltaga år efter år, vare sig 5-dagars går i Skåne eller
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Norrland. Det finns t.o.m. orienterare som bara springer 5-dagars och
inga andra tävlingar. 5-dagars arrangeras varje år i slutet av juli.

Bana  Orientering går ut på att så snabbt som möjligt ta sig runt en bana som
är inritad på en karta men i verkligheten går i skogen. Längs banan
finns det kontroller som man ska hitta och stämpla vid. (Man kan välja
bana efter orienteringsförmåga och löpstyrka genom att springa öppen
klass, men vanligen tävlar man på den bana som motsvarar ens ålder
och kön.)

Barometerloppet På senhösten arrangeras en klubbtävling i långdistansorientering som
kallas Barometerloppet. Det finns även en klass för äldre som kallas
termometerloppet och en ungdomsklass. I Barometerloppet tävlas det
om ett vandringspris, en barometer.

Blyet Smeknamn på medlem Christer Grunder. Myntades någon gång på 70-
talet då några klubbmedlemmar tyckte att Christer började bli väldigt
tung i benen. Därav associationen till den tunga metallen. För att i
någon mån förklara detta sitt tillstånd uppfann Christer uttrycket ”Vila
är också träning”. Många har genom åren grubblat över vad han
egentligen menade med detta. Christer har alltid varit extremt bilburen.
Om du vid en tävling upptäcker en bil i eller precis bredvid målfållan
så är det säkerligen ingen orienterare med handikapptillstånd utan
bilen kan oftast kännas igen som Christers. På Christers bil satt under
en period en dekal med texten ”Utan bilen stannar Sverige”. Elaka OL-
kamrater muttrade ibland ”Utan bilen stannar Christer”.

Boda Smeknamn på medlem Bo Davidsson. Boda är helt enkelt Bosses
initialer, de två första bokstäverna i förnamn och efternamn.

Dag-KM Klubbmästare i klassisk distans koras oftast en lördag eller söndag i
september. Detta är det viktigaste om mest välbesökta
klubbmästerskapet under året.

Definition Nej, nej, det heter inte definition. Det heter kontrollbeskrivning. Titta
där istället.

Distrikt Sverige är indelat i olika distrikt. Ett distrikt brukar ofta vara lika med
ett län. Solna OK tillhör Stockholmsdistriktet, som är lite mindre än
Stockholms län. Norrtälje och klubbarna norr därom tillhör distrikt
Uppland.
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Dobbskor Orienteringsskor har ett kraftigt mönster på sulorna med stora
gummidobbar för att man ska få ett bra grepp i skogens sankmarker och
hala berghällar.

Dosa Ett smeknamn på kompass. Alltså ingen snusdosa.

Dubbskor På vintern när det är halt använder man bildäck med metalldubbar i. I
skogen kan man både på vintern och övriga tider använda
orienteringsskor med metalldubbar i sulan. Det blir mindre halt så.

Dusch Vid praktiskt taget samtliga tävlingar, stora som små, finns det dusch.
Har du tur är duschen inomhus, i en skola, sporthall eller klubbstuga.
Detta händer tidigt på våren, sent på hösten och vid de flesta
nattävlingar och klubbtävlingar. Annars bygger arrangörerna upp
duschen utomhus med hjälp av duschvagnar och plastskynken. Vattnet
tas från någon närliggande sjö eller får ibland köras dit i tankvagnar.
Vattnet värms, men det fungerar inte alltid så bra. Det kan vara klokt att
ta med en stor handduk att svepa in sig i och plastkassar att packa de
våta och smutsiga orienteringskläderna och skorna i. I damduschen
brukar det finnas en avskärmad dasstunna. I Norge finns det en speciell
variant av dusch som egentligen inte är någon dusch. Den kallas våtklut
och fungerar så att ena halvan av en handduk blöts med vatten. Denna
blöta tygbit tvättar man av sig med och sedan torkar man sig med den
andra halvan av handduken.

Elektronisk Elektronisk stämpling tillämpas vid allt fler tävlingar. Orienteraren har
stämpling då en speciell bricka som han/hon stoppar in i en stämplingsenhet i

kontrollen. Då registreras att löparen varit vid kontrollen och när. När
löparen sedan kommer i mål avläses brickan och arrangörerna kan då
avläsa vid vilka kontroller orienteraren varit och när. Före start så nollar
man brickan, dvs. tömmer den på stämplingar från förra tävlingen. På
vanliga tävlingar ska man också stämpla på mållinjen. Om man ska
springa en tävling med elektronisk stämpling måste man antingen ha en
egen bricka eller hyra en och man måste ange vilket man gör redan vid
anmälan. Vid kontrollerna finns det en eller två elektroniska
stämplingsenheter. Ofta finns även en traditionell stiftklämma som man
kan använda om elektroniken strejkar, man stämplar då i kartan.

Elit De duktigaste orienterarna brukar springa elitklass, där banorna är
längre och ofta svårare. Det finns sex elitklasser: D21E, D20E, D18E,
H21E, H20E och H18E. Det handlar alltså om de bästa löpare i åldern
17–34 år. Storleken på elitklasserna brukar vara maximerat till 40-50
löpare. Anmäler sig fler till en elitklass så är det de bästa rankade
löparna som för plats i klassen.

Emit Emit är det äldsta elektroniska stämplingssystemet. Löparen har en
bricka som innehåller elektronik och ett batteri. På undersidan av
brickan sätter löparen fast en speciell papperslapp med namn och andra
uppgifter. Brickan har en speciell form som passar in i
stämplingsenheten. Vid varje kontroll finns förutom elektroniken en
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liten pigg som sätter ett märke i papperslappen som en slags manuell
kvittens. Nackdelen med Emit är att stämplingsbrickan är väldigt
klumpig och den är svår att stämpla med.

Felstämpling Om man stämplar vid en annan kontroll än man borde vara vid kallas
det felstämpling. Om man upptäcker misstaget direkt kan man rädda
situationen genom att använda en reservruta på startkortet vid
stiftklämmor och genom att helt enkelt stämpla vid den korrekta
kontrollen också vid elektronisk stämpling. Felstämpling kan undvikas
genom att man kollar kodsiffran. Den som stämplar fel diskvalificeras.
Stämplar man fel i en kavle diskvalificeras hela laget vilket nog är det
tristaste en orienterare kan råka ut för.

Färg Banornas svårighetsgrad anges med färg. Precis som i slalom är svart
svårast och grön lättast. Grön, vit och gul betecknas som lätta, orange
och röd som medelsvåra och violett, blå och svart som svåra. Gröna
banor är ledstångsbanor.

Gaffling På kavlar brukar det vara gemensam start och så kallade gafflade banor.
Gaffling innebär i korthet att löparna på en kavlesträcka springer olika
banor, men när alla sträckor har sprungits så har alla lag sprungit
samma sträckningar. En enkel metod att åstadkomma gaffling på en
kavle med tre sträckor är att ha tre banor: A, B och C. I lag 1 springer
första löparen sträcka A, andra löparen sträcka B och sista löparen
sträcka C. Lag 2 springer sträckorna i ordningen A, C, B osv. Vissa
kontroller brukar dock vara gemensamma för banorna, så det gäller att
se upp och inte bara följa efter någon annan löpare.

Grönområde Svårframkomliga områden med tät och snårig skog markeras med grön
färg på kartan, ju tätare desto grönare. Ofta väljer orienterarna att
springa runt grönområdena istället för genom dem.

Heltäckande Orienterare måste ha heltäckande klädsel på sig vid tävlingar för att de
inte ska få sår på benen. Detta är för att skydda dej som orienterare mot
sjukdomar som smittar via blod, t.ex. gulsot. Man måste ha långbyxor
och dessa får inte ha några hål. Det får heller inte bli någon glipa mellan
byxor och strumpor när man springer. På överkroppen måste man ha
tröja eller blus, men den får vara kortärmad. Det är klokt att ha
heltäckande klädsel även vid träning i skogen – det är varken kul eller
behagligt att få rivsår på benen.
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Hemsida Se webbsida.

Hjortarna Innan 1970 hette Solna OK istället OK Hjortarna. Det var förr vanligt
att orienteringsklubbar hade namn med anknytning till skogen och
djurriket. I Stockholm fanns det även klubbar med namn som OK
Rävarna, Skogsrännarna och OK Tjädern. Några klubbar har behållit
sådana namn, t.ex. OK Ravinen, Skogsluffarna och Stigfinnarna.

Hjortbladet Solna OK:s klubbtidning heter Hjortbladet. Namnet är givetvis ett arv
från då klubben hette OK Hjortarna. Hjortbladet publiceras på Internet
ett antal gånger per år. Tidningen skickas även ut till medlemmar som
inte vill veta av Internet. I Hjortbladet rapporteras om vad som hänt i
klubben den sista tiden. Vill man vet vad som kommer att hända så får
man titta i Hjortinformation.

Hjortinformation Hjortinformation innehåller information om vad som kommer att hända
i klubben den närmaste tiden. Den skickas ut till medlemmarna ett antal
gånger per år.

Hänga En löpare som hänger, följer efter en annan löpare utan att själv
orientera. Det är förbjudet att hänga utom vid tävlingar med gemensam
start, t.ex. kavlar. Raka sträckor på kavlar kallas hängsträckor. Att
hänga någon på en gafflad sträcka innebär en stor risk eftersom man
inte vet ifall den man hänger ska till samma kontroll som en själv.

Hängande Vid enklare arrangemang brukar det vara hängande stämplar, vilket
betyder att stiftklämman hänger i ett snöre vid kontrollen. Detta till
skillnad mot fasta stämplar som är fastsatta på en ställning.

Junior Junior är man i åldern 17-20 år. Från och med det år man fyller 17 år
springer man i juniorklass. Det år man fyller 20 år är det sista år man är
junior.

Kavle Stafetter kallas kavlar eller budkavlar i orienteringssammanhang. Man
har alltså ett lag med flera löpare som i tur och ordning springer var sin
sträcka. I 25-mannakavlen springer på vissa sträckor flera löpare
samtidigt, vet i tusan hur det går till.

Karta Kartan är den viktigaste saken på utrustningslistan för en orienterare.
Utan karta ingen orientering. Att rita en orienteringskarta är en
komplicerad uppgift. Första ska terrängen flygfotograferas, därefter ska
flygfotografierna stereobearbetas. Sedan är det dags att gå ut i skogen
och rekognosera, dvs manuellt rita in alla terrängdetaljer på kartan.
Därefter ska kartan renritas och tryckas. Denna process är dyr och
tidsödande.

Kartfodral Se plastfodral.
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Klass För ungdomar finns det normalklasser och så kallade uvecklingsklasser,
t.ex. D12L rep. U1. U-klasserna har lättare och kortare banor och är inte
åldersbundna som normalklaserna. Är man inte t.ex. D15 och inte så
duktig kan man välja en lättare U-klass, t.ex. U2. D12 springs av flickor
i åldern 12 år. För vuxna finns motionsbanor och normalbanor, t.ex.
H45M och H45. Motionsklasserna har kortare och lättare banor. H45
springs av herrar i åldern 45-49 år, när de fyller 50 springer de H50.
H45M springs dock av herrar i åldern 45-54 år eftersom det inte finns
någon H50M. För de duktigaste i åldern 17-34 år finns det elitklasser.
Det finns också öppna klasser – öppen 1 till öppen 9 – där vem som
helst får springa. Öppen 1 har lättast och kortast bana och öppen 9
svårast och längst. För ungdomar finns det en inskolningsklass, som
ofta delvis är snitslad. För yngre barn finns det miniknat. För kavlar
varierar klassindelningen. Ibland är det vanliga klasser, t.ex. D14. Men
ibland gäller att den sammanlagda åldern får vara högst ett givet (gäller
ungdomar) eller måste vara minst ett givet tal (gäller gubbar och
gummor).

Klassisk distans Klassisk distans är orienteringens klassiska tävlingsform. Banorna på
den klassiska distans brukar var 2 – 14 kilometer beroende på
tävlingsklass.

Klubblokal De flesta orienteringsklubbar har antingen en klubblokal eller en
klubbstuga. Nu kan man ju tycka att det verkar vara ungefär samma sak
men en klubbstuga är ofta lite större och innehåller lite mer än en
klubblokal. Solna OK:s klubblokal finns i Solnahallen och är väldigt
liten. Den används mest som kansli och lager. En klubbstuga innehåller
ofta samlingslokaler, omklädningsrum m.m.

Klubbstuga Se klubblokal.

Klubbvimpel På tävlingar hissar många klubbar en klubbvimpel i toppen på en hög
stång. Detta är får att klubbens medlemmar lätt ska kunna hitta
klubbens samlingsplats på tävlingsplatsen.

Kodsiffra På kontrollbeskrivningen anges för varje kontroll vid vilken typ av
föremål och var i förhållande till föremålet som kontrollen sitter
placerad. Varje kontroll är också numrerad och detta nummer finns
även angivet på kontrollbeskrivningen. Detta nummer kallas kodsiffra.
När man hittar kontrollen så kollar man att kodsiffran på kontrollen
stämmer med kodsiffran på kontrollbeskrivningen. Om den gör det så
vet man att mankommit till rätt kontroll. Du bör alltid kolla kodsiffran
för att undvika felstämpling.
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Kompass En pryl som varje orienterare alltid har med sig i skogen. Det finns
olika sorters kompasser: Vanlig kompass, rysskompass, tumkompass,
m.m. Om kompassen går sönder så kan man istället följa efter en
kompis, fast det är å andra sidan inte tillåtet. Alternativ till kompass är
ganska osäkra, t.ex. myrstackar eller att det är soligt och man startar
runt klockan 12 mitt på dagen.

Kontroll Orientering går ut på att man ska springa runt en bana och hitta ett antal
kontroller och stämpla vid dem. Kontrollen utmärks på kartan med en
ring och i skogen med en vit och orange skärm. Vid kontrollen finns en
eller flera stämplar/stämplingsenheter och en kodsiffra.

Kontroll- Kontrollbeskrivning är tryckt på en liten papperslapp och talar om vid
beskrivning vilken typ av föremål kontrollerna sitter och vilken kodsiffra

kontrollerna har. Det finns en symbol för varje typ av föremål och det
brukar också anges var i förhållande till föremålet som kontrollen finns,
t.ex. söder om stenen. Kontrollbeskrivningen bör man alltså ha med sig
runt banan. Vid riktiga tävlingar får man den vid starten, vid mindre
arrangemang kan man få den tidigare. Vid kavlar är
kontrollbeskrivningen instoppade i det plastfodral som man får kartan i.
Vid stora kavlar kan kontrollbeskrivningen vara tryckta på kartan.
Kontrollbeskrivningen kan häftas fast tillsammans med startkortet inuti
det plastfodral där man har kartan (kanske enklast för nybörjaren) eller
stoppas in i den lilla plastficka där man har startkortet (om denna inte
går att stänga kan det vara klokt att tejpa eller häfta ihop den) eller
stoppas i en speciell ficka som man bär på armen eller på bröstet
(framför aktuellt vid elektronisk stämpling).

Kortdistans Kortdistans är en av orienteringens tävlingsformer. Formen för
kortdistans är att banorna är väldigt korta. För de yngsta så är skillnaden
mellan normal distans (kallas också klassisk) och kortdistans inte så
stor. För äldre kan skillnaden vara avsevärd, mindre än hälften av
normal banlängd. Kortdistansbanorna brukar var 1,5 – 6 kilometer.

Kort-KM Klubbmästare i kortdistans brukar koras en försommarkväll. Av namnet
kan man mycket riktigt gissa att banorna är kortare än vanligt –
skillnaden märks mest på de långa banorna. Banornas längd är 2-4
kilometer.

L Ett L efter klassbeteckningen lång och finns på vissa tävlingar för
klasser som H21 och D21. Tidigare fanns det L-klasser för ungdom och
då stod L för lätt. Nu finns det istället U-klasser för ungdom.
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Ledstångs- Inte bara för äldre och andra ostadiga människor utan även för
orientering orienteraren är ledstången något man håller i sig i för att få stöd. Det är

något man tydligt kan följa såväl på kartan som i naturen, t.ex. en tydlig
stig eller en åkerkant. På en ledstångsbana finns det tydliga ledstänger
mellan alla kontrollerna. Den lämpar sig således för en nybörjare.

Lurkan Smeknamn för medlem Håkan Sjunnestrand. Bakgrunden till denna
benämning är höljt i tidens dunkel…

Långa natten Den längsta herrsträckan i 10-milakaveln. Den brukar vara 15-17
kilometer lång och löps mitt i natten. En del ser det som ett
hedersuppdrag att springa långa natten. Andra ser det som ett straff
värre än döden.

Långdistans Långdistans är en av orienteringens tävlingsformer. Formen för
långdistans är att banorna är hemskt långa. För H21 18-25 kilometer.

Lång-KM Klubbmästare i långdistansorientering brukar koras en försommarkväll
i början av juni. För att göra tävlingen lite lättsammare så går
tävlingen ofta i flera slingor. H21 springer då samtliga slingor på 3-5
kilometer och andra klasser en eller några slingor.

Lät t För ungdomar fanns förrut  lättklasser och normalklasser. Lättklasserna
hade förstås enklare banor. Nu har lättklasserna ersatts av
utvecklingsklasser.

Marka På större tävlingar finns det en marka (marketenteri) där man kan köpa
smörgåsar, bullar, dricka, godis, varm korv samt kanske glass och andra
lokala specialiteter. Marka är alltså ett annat ord för servering.

Motion För vuxna finns det motionsklasser och normalklasser.
Motionsklasserna har lite kortare och enklare banor. Och så är dom som
springer motionsklass oftast inte så himla bra.

Mål Målets huvudattraktion är en målfålla som smalnar av mot mållinjen.
Ibland finns det flera målfållor, t.ex. en för elitlöpare och en för övriga.
När du passerar mållinjen kan du ibland höra ett surrande ljud, det är
registreringen av att någon passerat mållinjen. Vid elektronisk
stämpling ska du istället stämpla vid mållinjen. Du följer målfållan och
strax efter mållinjen står det personal och samlar in startkorten eller
läser av de elektroniska brickorna. Det är viktigt att de får startkorten i
den ordning löparna passerade mållinjen. Därför får du inte ”tränga dig
förbi” eller ”bli omsprungen” mellan mållinjen och där du lämnar
startkortet. På större tävlingar ska du sedan vanligen lämna ifrån dig
kartan. Det brukar finnas en ställning med en massa plastkassar, en för
varje klubb. Klubbarna sorteras i bokstavsordning och du ska alltså
leta efter Solna OK. Kartorna samlas in för att inte den som redan
sprungit ska kunna visa en klubbkompis som ännu inte startat hur banan
ser ut. Den som kommer i mål sent (förhoppningsvis startat sent) kan
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finna ställningen med kartpåsar tom och då får ta med sig sin karta
direkt. Fråga målpersonalen eller någon annan löpare om du inte vet
vad du ska göra med din karta. På mindre tävlingar kan målet vara
betydligt enklare. På ett klubbmästerskap kanske bara en stol med en
tidtagare.

Nattorientering Om det är väldigt mörkt när man orienterar kallas det nattorientering.
Många undrar om det verkligen måste vara så himla mörkt när man
springer nattorientering men glömmer då att det finns fördelar med att
det är mörkt. Som till exempel att det inte syns om man missar. För att
man inte ska springa in i första bästa träd så använder man en
pannlampa. För att man ska ha den minst chans se kontrollerna är dessa
utmärkta med reflexstavar istället för skärmar.

Natt-KM Klubbmästare i nattorientering koras en vardagskväll tidigt på våren
eller sent på hösten. Tävlingen arrangeras under den tiden på året då
det inte är sommartid, för att det ska bli mörkt och tävlingsbart tidigt
på kvällen.

Normal För orienterare från 9–10 års ålder och uppåt finns det normalklasser.
Detta till skillnad från andra typer av klasser som t.ex. utveckling, lång
och motion.

O-ringen O-ringen är en intresseförening för Sveriges elitlöpare. Man kan kanske
kalla den orienteringselitens fackförening. Mest kända är O-ringen för
att dom på 60-talet startade en 5-dagarstävling som dom kallade O-
ringens 5-dagars.

OL OL är en förkortningen för orienteringslöpning. Fast egentligen är det
en förkortning för det tyska orientierungslaufen (ja, ja, försök att stava
det själv får du se). Tyska var under många år, och är kanske
fortfarande, det officiella orienteringsspråket. Är det någon som förstår
varför?

Oldboys Förr i tiden, före någon gång på 70-talet, var klassindelningen i
orientering någon annorlunda. Då fanns det t.ex. oldboysklasser, äldre
oldboys och yngre oldboys. Jo, det fanns oldgirls också. Yngre oldboys
blev man fr.o.m. 35 år. Äldre oldboys blev man vid ännu högre ålder,
43 tror jag. Se även Veteran.

Omstart Ibland händer det att kavlar drar ut på tiden. De lag som inte fått ut alla
sina löpare i skogen tillräckligt fort kan då drabbas av omstart. Det
innebär att alla återstående löpare i lagen får starta samtidigt. Lag som
deltager i omstart hamnar alltid efter de lag som inte deltagit i omstart
på resultatlistan.

Packning Är du osäker på vad du ska lägga ner i packningen då du ska ut till
träning, tävling eller läger så kan du få hjälp av ”Håkans
utrustningslista” som finns att hämta på Solnas webbsida,
www.solnaok.nu. Du bör också tänka på att det kan var både kallt, blött
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och lerigt ibland där man orienterar. Tag alltså med varma kläder om
det är kallt och regnkläder om. Tävlingscentrum blir ofta rätt kladdigt,
så det kan vara bra med gummistövlar. De flesta orienterare packar i
ryggsäck eftersom det ofta är en en bit att gå till och från parkering och
dusch.

Pannlampa Den som nattorienterar behöver en pannlampa för att över huvud taget
kunna se någonting i mörkret. En komplett pannlampa består av en
huvudställning med en ljusreflektor innehållande en halogenlampa på
10-20 watt, ett laddningsbart batteri och en ryggsele där batteriet sätts
fast. Pannlampor är ganska dyra, från 1200 kronor och uppåt.

Parallell För att kavlar inte ska ta så lång tid har man ibland parallella sträckor.
Då springer flera löpare i laget samtidigt. Om sträcka 1 är vanlig och
sträcka 2 är parallell så ska löparen på sträcka 1 riva ned två kartor när
ha/hon kommit i mål och ge dem till de båda löparna på sträcka 2, som
alltså startar samtidigt. Om sträcka 3 också är parallell så får den löpare
som först kommer i mål på sträcka 2 skicka iväg en löpare på sträcka 3
och den som sist kommer i mål skickar iväg den andra löparen på
sträcka 3. Om sträcka 4 sedan är vanlig, så får löparen på sträcka 4 inte
springa iväg förrän båda löparna på sträcka 3 kommit i mål. De river då
ned var sin karta, varav den ena är blank, och ger till löparen på sträcka
4. Av naturliga skäl brukar parallella sträckor vara gafflade.

Park-OL Park-OL är ännu en av orienteringens tävlingsformer. Banorna är
kortare än kortdistans och går i parker eller parkliknande terräng. Detta
är orienteringens sprinterdistans.

Passa kartan Man passar kartan om man vrider på den så att norr på kartan är mot
norr i verkligheten. För att klara det behöver man en kompass, eller
möjligen en myrstack…

Plastfodral Vid en tävling ska du ha med dig karta, kompass, startkort eller
elektronisk stämpelbricka och kontrollbeskrivning runt banan. För att
kartan vid våt väderlek inte ska återgå till typ pappersmassa så stoppar
man in den i ett plastfodral. Plastfodral finns i olika storlekar, t.ex. A4
och A3, för att passa olika stora kartor. Vid tävlingar och klubbens egna
arrangemang typ KM får du kartan instoppad i ett plastfodral. Vid
träningar bör du ta med dig ett plastfodral om du har ett. Startkort och
kontrollbeskrivning kan man stoppa in i samma plastfodral som kartan
och häfta fast. Så är det gjort vid kavlar och ofta vid klubbens egna
arrangemang. Då får man färre saker att hålla reda på men i gengäld
måste man veckla ut kartan vid varje kontroll för att komma åt att
stämpla i rätt ruta i startkortet. En annan möjlighet är att ha ett speciell
plastfodral för startkortet. Normalt stoppar man kontrollbeskrivningen
där också. Det finns flera typer av sådana små plastfodral, som man kan
köpa vid sportförsäljningen på större orienteringstävlingar. Gemensamt
för dem är att fickan fästs runt handleden eller fingret med gummiband
eller snodd. Man bör hålla i den med handen också. Vid elektronisk
stämpling kan man stoppa kontrollbeskrivningen i kartans plastfodral



O R I E N T E R I N G  F Ö R  D U M M I E S 

Solna orienteringsklubb v0.5 Sida 12 av 17

eller i en speciell plastficka som fästs framtill på tröjan (med
säkerhetsnål) eller på underarmen med tejp eller resårband. Det finns
flera typer av plastfickor speciellt avsedda för kontrollbeskrivningar vid
elektronisk stämpling och de brukar säljas vid sportförsäljningen på
orienteringstävlingar. Innan du köper bör du kolla att fickan passar din
storlek på arm (vissa passar bara storvuxna).

PM PM  betyder promemoria eller minneslista. PM för en tävling publiceras
några dagar före tävlingen och kan också läsas på tävlingsplatsen. I ett
PM kan du läsa fakta om tävlingen som uppgifter om starter, kartor,
banor och terräng. Där kan du också läsa senaste nytt om tävlingen och
det som är speciellt för just den tävlingen. Det är väldigt vettigt att läsa
PM före start.

Rak En sträcka på en kavle är rak om alla löpare på sträckan har samma
bana. En sådan sträcka kallas också hängsträcka.

Ranking Duktiga juniorer och seniorer kan söka ranking. Ju bättre resultat man
gjort under året desto bättre ranking får man för nästa år. Den som har
ranking 1 är bäst i Sverige och den som har ranking 800 har 799
konkurrenter som anses bättre. Det finns en rankinglista för damer och
en för herrar. Rankingen står inom parentes intill namnet på startlistor
och resultatlistor.

Reflexstav Vid nattorientering hänger det oftast reflexstavar istället för skärmar vid
kontrollerna. Dom syns på långt håll om man lyser på dem med
pannlampan. I närheten av tätbebyggda områden tillråds försiktighet då
det finns mycket med reflexer i skogarna där.

Rysskompass En kompass av rysk tillverkning. De har en annan nålupphängning som
gör att kompassnålen ställer in sig snabbt och är stabilare än en vanlig
kompass.

Senior Seniorer är man som orienterare i åldern 21-34 år. Detta gäller också
allmänt i sportvärlden medan man utanför sportvärlden är senior när
man är gammal och ännu äldre, 50+ typ.

Skidorientering En del orienterare ägnar sig också åt skidorientering. Det är också en
sport där det gäller att snabbt ta sig runt en bana med kontroller och där
man har en karta till sin hjälp. På en tävlingskarta för skidorientering
finns alla tillgängliga skidspår i terrängen inritade. Det är svårt att vara
skidorienterare i Stockholm, snön brukar fattas.

Skinkloppet Skinkloppet ordnas i Solnas närhet i början på december varje år
Tävlingen har fått sitt namn av att den som har turen med sig kan vinna
en julskinka. Skinkloppet är lite speciellt då det är en
idealtidorientering. Före start får man gissa sin löptid och den som
kommer närmast denna tid vinner. Givetvis får man inte ha någon
klocka med sig ute i skogen. Det finns även klasser för ungdomar, men



O R I E N T E R I N G  F Ö R  D U M M I E S 

Solna orienteringsklubb v0.5 Sida 13 av 17

då heter det Godisloppet då vinsterna består av godis.  Julgodis kan
man förmoda.

Skräp Orienterare skräpar inte ned i naturen utan slänger skräpet i sopsäckar
eller tar med det hem. När en tävling är slut ska tävlingscentrum vara
rent. Orienterare brukar få beröm för detta.

Skärm En trekantig orange/vit tygmojäng som hänger en liten bit ovan marken
någonstans i skogen och markerar kontrollpunkterna. På en stor tävling
kan det hänga över 100 skärmar ute i skogen.

Sportförsäljning De flesta sportaffärer har ganska dålig sortering av orienteringsprylar,
även om kompasser och tejp går att köpa i de flesta affärer. Vid större
tävlingar brukar det därför finnas en sportförsäljning. Det är speciella
företag, t.ex. LetroSport och Orienteringsspecialisten, som åker runt på
orienteringstävlingar och säljer utrustning, som dukas upp i ett mer eller
mindre primitivt tält. Det går bra att betala med kredit- och betalkort.

Sport-ident Sport-ident är en form av elektronisk stämpling. Löparen har en
plastpinne fäst vid ett finger och stoppar in pinnen i en speciell enhet
som sitter vid kontrollen. Som bekräftelse på stämplingen ger enheten
en ljudsignal och en röd lampa på enheten tänds. En sport-identpinne
kostar ca 200 kronor att köpa och 20 kronor per gång att hyra. I
Stockholm är det den mest använda utrustningen för elektronisk
stämpling.

Stadsorientering När banorna går genom parkområden och på gång- och cykelvägar
brukar man kalla det för stadsorientering.

Start Starten ligger ofta en bit från målet och tävlingscentrum. På riktiga
tävlingar är det snitslat från tävlingscentrum till start. Ibland finns det
flera starter och då gäller det att gå till rätt. Vid starten finns startlistor,
en startklocka och ibland en karta där kompletteringar (t.ex. nya
hyggen) kan vara inritade. Ibland finns det en säck för överdragskläder;
det anges i så fall i PM. Den transporteras tillbaka till tävlingscentrum
och innehållet hälls ut där någonstans. Tar du med dig överdragskläder
till start bör du ta något du inte är alltför rädd om och knyta ihop det till
ett paket som du lätt kan känna igen. Eftersom det kan dröja innan
kläderna kommer tillbaka och de ibland blir våta bör du inte räkna med
att sätta på dig dem direkt efter duschen. Startklockan visar s.k. gå-
fram-tid, dvs. vanligen två minuter före normal tid. Första gången du
tävlar bör du kolla noga hur startproceduren går till, fråga någon av de
orienterare som väntar på start om det är något du undrar över. När
startklockan visar samma tid som din starttid, så får du gå fram. Du går
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då innanför avspärrningen och hämtar din kontrollbeskrivning. Är det
traditionell stämpling med stiftklämmor hämtar du också ditt startkort.
Är det elektronisk stämpling måste du nolla (tömma din bricka). När
klockan piper en minut senare får du gå in i nästa avspärrning där
kartorna ligger och ta din karta. Alla utom eliten får då titta på sina
kartor. När klockan piper efter ytterligare en minut går starten och du
får börja springa på din bana.

Startklocka Vid starten finns en startklocka. Varje minut piper den på ett
karaktäristiskt sätt.

Startkort Startkort används vid traditionell stämpling med stiftklämmor men inte
vid elektronisk stämpling. Startkortet använder man för att stämpla i vid
kontrollerna – man måste alltså ha det med sig runt banan. Namn, klass
och starttid står skrivet på startkortet. Vid riktiga tävlingar skrivs
startkorten ut med dator, men vid t.ex. klubbarrangemang skriver man
dem för hand. Vid riktiga tävlingar får man startkortet vid starten, vid
mindre arrangemang kan man få det tidigare. På startkortet finns rutor
numrerade 1-20. Vid kontroll 1 stämplar man i ruta 1 etc. Startkortet
lämnar man sedan ifrån sig vid målet och det går vidare till sekretariatet
som kontrollerar att man varit vid rätt kontroller och räknar ut tiden.
Det är viktigt att man lämnar startkortet vid mål – även om man bryter.
Annars tror nämligen arrangörerna att man är kvar i skogen.

Startpunkt Startpunkten är på kartan markerad med en triangel. Den ligger ofta en
bit bort från starten, men det är snitslat dit. Man måste passera
startpunkten.

Stiftklämmor Traditionellt går stämpling till så att det vid kontrollen sitter en
stiftklämma och man stoppar in rätt ruta på startkortet i klämman och
trycker till. Det blir då ett mönster av hål i startkortet. Olika
stiftklämmor ger olika mönster. På så sätt går det att kolla att löparna
varit vid rätt kontroll.

Stol Eftersom det förutom springandet runt banan blir en hel del gående är
det skönt att ha en stol att sitta på när man deltager på en
orienteringstävling. Många orienterare har en stolsryggsäck andra har
en hopfällbar campingstol. Om det är kallt är det skönt med en
värmedyna i stolen.

Sträcka En sträcka på en budkavle är detsamma som en sträcka på en stafett i
löpning eller skidåkning.

TC TC betyder för en orienterare tävlingscentrum. Vid tävlingscentrum
finns mål, startlistor, resultattavlor, marka, sportförsäljning. Längs
upploppet vid målet sitter det en massa orienterare som ännu inte
startat, redan kommit i mål eller är supportrar. Varje klubb samlas vid
klubbvimpeln.
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Tejp Många orienterare som har känsliga eller skadade fotleder använder tejp
och lindar runt foten för att undvika att vricka sig. De använder en
speciell idrottstejp som brukar finnas att köpa i sportförsäljningen på
större tävlingar eller i sportaffärer.

Telefonsvarare De flesta orienteringsklubbar har en telefonsvarare dit man kan ringa
för att få information om saker som träningar, tävlingar, samlingar inför
tävlingar, m.m. Telefonnumret till Solna OK:s telefonsvarare är 08/624
36 94.

Toalett På alla tävlingar finns någon form av toalett intill tävlingscentrum. Om
duschen är inomhus, t.ex. i någon skola är normalt även toaletten
inomhus och av normal standard. Annars finns det flera varianter:
toalettvagnar med torrdass med låsbara dörrar, baja-major av olika slag
(små plastbodar med individuella torrdass) eller en samling tillfälligt
uppsatta torrdass omgärdade av plastskynke. I det senare fallet sitter
alltså flera personer på dass samtidigt och tittar på varandra, vilket kan
kännas ovanligt och konstigt men snart blir en vanesak. Möjligheterna
att tvätta händerna efter toalettbesöket är ofta dåliga. Ta gärna med
våtservietter om du är en känslig natur. Är det långt till start brukar det
finnas toalett (normalt av typen kollektivt torrdass) även vid start. Var
toaletter finns framgår av PM för tävlingen.

Tumkompass En vanlig kompass håller man i den hand man inte har kartan i. Den är
fästad vid handleden med ett snöre. En tumkompass sitter fästad runt
tummen på den hand man har kartan i. Den används snarare till att
passa kartan med än för att springa en viss kompassriktning.
Kompasshuset är vanligen inte vridbart.

Tävling Hur man än vänder och vrider på sanningen så är det ändå tävlingar
som är själva meningen med att orientera. Det finns många olika typer
av tävlingar: träningstävlingar, klubbtävlingar, klubbmatcher,
distriktstävlingar, nationella tävlingar, etc. En av de viktigaste saker för
en orienterare är alltså att hålla reda på vilka tävlingar som arrangeras
och att anmäla sig till dem. Bra källor för att få reda på tävlingsutbudet
är StOF-nytt som skickas ut till alla aktiva Stockholmsorienterare
några gånger per år, klubbens webbsida och Hjortinformation.

Tävlingsdräkt Varje klubb har sin egen tävlingsdräkt. Den består av en blus och ett par
långbyxor sydda i ett tunt nylontyg. Många orienterare föredrar att
springa i tights, åtminstone då det är kallt eller vått ute. Är det kallt ute
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har man tröja och långkalsonger under tävlingsdräkten. Den som tävlar
för Solna orientering har Solnas tävlingsdräkt på sig. Vår
tävlingsdräkten är blå och vinröd.

U U står för utveckling och är åldersfria ungdomsklasser. Det finns 4
olika U-klasser, U1, U2, U3 och U4. U1 är kortast och lättast och U4
svårast och längst. U-klasserna ersätter de lättklasser som fanns tidigare
för ungdomarna. I en U-klass kan man springa t.o.m. att man är 16 år
gammal. I vilken U-klass man springer bestämmer man själv utifrån hur
duktig man är och hur pass svår bana man klarar av.

Ungdom En orienterare är ungdom t.o.m. det år han/hon fyller 16.

Ursvik Ursvik är en klassisk plats för klubbens träningar även om det ligger i
grannkommunen Sundbyberg.

Varvning För de löpare som springer långa banor händer det ibland att banan går i
flera slingor så att löparna passerar nära intill målet innan de springer ut
på nästa slinga. Detta kallas varvning. Oftast finns då också en
publikkontroll nära målet där publiken kan se löparna stämpla.

Webbsida Klubben har en egen webbplats med adress: www.solnaok.nu. Där
finns information om aktiviteter, resultat på olika tävlingar och en hel
del annat. Svenska orienteringsförbundet har också en webbplats,
adress: www.orientering.se De flesta klubbar lägger ut inbjudan, PM,
startlistor och resultat från de tävlingar de arrangerar på webben. Du
kan hitta denna information genom att följa länkar från Svenska
orienteringsförbundets webbplatser.

Veteran Förr i tiden, före någon gång på 70-talet, var klassindelningen i
orientering någon annorlunda. Då fanns det t.ex. veteranklasser, äldre
veteraner och yngre veteraner. Yngre veteran tror jag man blev fr.o.m.
50 år eller möjligen 56 år. Äldre veteran blev man vid ännu högre ålder,
exakt när vågar jag inte ens gissa på. Se även oldboy.

Växling Vid en kavle ska en löpare när han/hon kommer i mål växla över till
nästa löpare i laget. Inkommande löpare ska passera mållinjen och
springa fram till kartplanket och rycka ned rätt karta. Lagets nummer
står på kartan och det gäller att ta rätt. Inkommande löpare ska sedan
hitta utgående löpare som väntar i en speciell växlingshage och ge
kartan till honom/henne. Det gäller för utgående löpare att vara beredd
när inkommande löpare kommer. Vid en del kavlar finns en högtalare
där lagnumren på, åtminstone de flesta, inkommande löpare ropas upp
en stund innan de kommer.

Ålder En orienterares ålder är så mycket han/hon fyller under året. En
orienterare som är född på i oktober 1965 är således 36 år under hela år
2001.
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Öppen klass Vid större tävlingar finns ett antal öppna klasser. I öppen klasser kan
man fritt välja vilken klass man vill springa i, det finns inga
begränsningar i fråga om ålder eller kön. Till öppen klass kan man
anmäla sig i förväg på samma sätt som för andra klasser. Man kan
också anmäla sig direkt vid tävlingen.

Överdrag Kläder som man har på sig under uppvärmningen inför tävlingen eller
på väg till start. Strax innan man ska starta så tar man av sig överdraget
och ger det till någon klubbkompis enligt överrenskommelse eller
lägger i speciella plastsäckar som finns vid starten. Se vidare under
Start.


