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Årets åttonde Skogssport ute
I Skogssport nummer 8 kan du bland annat läsa om
världscupfinalen, SM och Vikings lyckade
ungdomssatsning.
Simone Nigglis sista show
Simone Niggli avslutade sin fantastiska landslagskarriär på
världscupfinalen i schweiziska Baden. Efter en
imponerande finalhelg tog hon sig förbi Tove
Alexandersson och vann den totala världscupen. Dagen
före stod svenskan Karolin Ohlsson för en skräll när hon
blev världscupfyra i den tuffa medeldistansen.
Viking vände negativ trend
Hagforsklubben Viking har lockat många nya barn till
nybörjarträningarna genom en medveten satsning. Klubben
som var nedläggningshotad 2005 har idag en blomstrande
verksamhet med barn och ungdomar i fokus.
Höstens SM-tävlingar med vägval och analys
Bland mycket annat kan du från SM läsa om Filip
Dahlgrens vägval till sitt första SM-guld, Tove
Alexandersson och Oleksandr Kratov dominerade i teknisk
svår terräng, när Simon Hector satte juniorerna på plats,
Linnés unga gäng som vann stafetten samt hur man
skapar en bra mästerskapsarena.
I Skogssport nummer 8 kan du bland mycket annat
även läsa om:
Stort test av pannlampor
Hur en dag på orienteringsgymnasium ser ut
Utmaningen i att lägga svåra veteranbanor
Guidad träning i obanad terräng
Dubbla vinnare i USM
Sk ogssports tränare Maria Jonssons tips om hur du ger
din k ropp en service
Vill du prenumerera? Klicka här

Diskusjonen om kartskala blir temmelig meningsløs hvis man ikke tar hensyn til at det kan være
stor forskjell i terrengets egenart i forskjellige deler av Sverige. Her på vestkysten kan terrenget være
så findetaljert og oppskåret at et kart i skala 1:15000 blir umulig å lese. Samtidig er det i praksis
umulig å forenkle for mye dersom man ønsker at kartet skal bli anvendbart for o-løp. I andre deler av
Sverige kan derimot terrenget være mer utflytende, og man kan tegne et godt lesbart og bra kart i
1:15000. Det er terrengets egenart som til syvende og sist må bestemme hvilken kartskala som er
anvendbar, ikke en generell lovbestemmelse fra SOFT eller IOF. Tenk bare på terrenget og kartene i
VM i Frankrike 2011.
Sk revs av Henrik Hvoslef 2013-10-21 k l 11:06

Anmäl

När fullt seende juniorer och yngre seniorer inte kan utläsa hur det ser ut i ringen på sin 15 000 dels
karta, eller springer omkring med lupp för att se och kanske inte ser ändå, ja då är vi på fel väg. Låt
oss inse att det är där vi är för en hel del kartor runt om i Sverige. Problemet är att anvisningen
"kartan ska ritas med detaljeringsgrad för bra läsbarhet i skala 1:15 000" inte följs, utan
detaljrikedomen har ökat succesivt. Det finns bara 2 alternativ i det här läget: antingen återgår vi till
att rita läsbara kartor i 15´del eller så går vi över till 10´del rakt över. Orientering är magiskt kul när
man kan göra sig en bild av hur kontrollen ska tas, genomföra det och spika! Gissa leta spring är
inte alls lika kul! Heja Lennart!
Sk revs av Olle Lindman 2013-10-16 k l 11:16

Anmäl

Vid O-Ringen i Skåne ville jag att de tävlande skulle få välja mellan två skalor. Eftersom det är stora
klasser skulle extrakostnaden inte bli så stor. Någon var väldigt emot detta, så förslaget
förkastades. Däremot måste kartorna ha samma innehåll, annars är det två olika tävlingar. Fast vi
bör ha olika redovisning av detaljer när det är 15.000-del och när det är 10.000-del för att få bättre
läsbarhet.
Sk revs av Kjell Larsson 2013-10-16 k l 10:08

Anmäl

Tvärtom. Jag tycker att med anmälan till en tävling ska man också kunna beställa exklusiv
kartskala och innehåll. Ungefär som på Peppes pizza. Just i dag är jag sugen på äkta skala 1:6750.
Funkar bra i vedeldade områden. Greit!
Sk revs av Vedeldat 2013-10-16 k l 00:09

Anmäl

Jag har aldrig ifrågasatt att vi skall utnyttja dagens teknik till att få exakta precisionskartor, men
måste de innehålla så mycket detaljer som de gör? Väldigt mycket detaljer är så små, inte minst
hjälpkurvor så de är i det närmaste otydbara i tävlingsfart. I dag krävs det 3 olika skalor för att
tillgodose alla på en tävling med elitstatus. Är det rimligt? Borde vi inte med dagens teknik kunna
skapa en produkt i en skala som alla kan läsa?
Sk revs av Lennart Gustafsson 2013-10-15 k l 18:45

Anmäl

Jag tycker nog vägvalsorientering på "dåliga" gamla kartor också har sin charm. Nu är det FÖR
tekniskt. Men de kan nog bero på min begränsade orienteringsförmåga ioförsig. :-) Men jag måste
säga att jag tyckte det såg kul ut med 17 kilometersbanor med 12 kontroller som de var förr. Det
ständiga småplock, rejäla långsträckor finns ju inte längre med dessa dasslock (A2) till kartor. Heja
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mästarmötet på SVTplay öppet arkiv från 1975. :-)
Sk revs av Jensa 2013-10-15 k l 11:24

Anmäl

...som vi alla kan vara med att forma och skapa de rätta ledtrådarna för att hitta till. Jag tror dock att
vid 1:10 000 är gränsen nådd för att kunna behålla långdistansens särart och springa med hanterliga
pappersark i skogen.
Sk revs av Ola Martner (Kristian Luuk ) 2013-10-14 k l 20:12

Anmäl

Lennart Gustafsson>> På 10 poäng: Vi lämnar svunnen tid där vägvalsbedömning, grovorientering
med kompassen som viktigaste rättesnöre på väldigt generaliserade och relativt oexakta kartor
samt fysisk förmåga var de viktigaste egenskaperna hos de bästa orienterarna. På vägen mot målet
har de tekniska färdigheterna fått allt större betydelse och för att lyckas krävs det intensiv orienterng
stora delar av en långdistans med höga krav på förenkling och finorientering in mot kontrollerna. Jag
ger dig 8-poängsledtråden direkt: GPS-teknik, handdatorer, laserscanning och kraftfulla
programvaror hjälper kartritaren att skapa exakta och detaljerade orienteringskartor på väg mot
resans mål...
Sk revs av Kristian Luuk 2013-10-14 k l 20:07

Anmäl

Mycket intressant läsning i detta nummer inte minst om SM. Men inte en kommentar om den
omdiskuterade lång-SM kartan som fick dispans att användas i 10000 del på grund av sin
detalrikedom. Säkert en helt fantastisk karta, för de som kan läsa den utan förstoringsglas. Eller har
terrängen blivit så mycket mer detaljrik sedan SM 1980 då det var en lättläst karta i 15000 del? Vart
är vi på väg?
Sk revs av Lennart Gustafsson 2013-10-14 k l 16:15
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