
Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö 
lägerskola! 
 
Övningarna är kostnadsfria och kan användas direkt 
utan förberedelse och utan att ledare behöver följa med 
deltagarna. 
 
På de följande sidorna har du…  
2  vårt informationsblad 
3  lärarhandledningen  
4  kartan för Gröna slingan  
5 – 15  frågorna på Gröna slingan 
16  kartan för Gula slingan  
17 - 27  frågorna på Gula slingan  



Tips! Tips! Tips! Tips!     
 

FÖR AKTIVITET PÅ TÅSSJÖ LÄGERSKOLA  
 

ENKLARE ORIENTERINGSÖVNINGAR MED TIPSPROMENAD! 
 

På Tåssjö lägerskola finns två färdiga övningar utsatta som båda syftar till att ge en 
grundläggande kunskap om orientering. 
 

Övningarna är kostnadsfria och kan användas direkt utan 
förberedelse och utan att ledare behöver följa med deltagarna. 
 
Övningarna vänder sig till läskunniga elever där den...  
 
GRÖNA SLINGAN är mer grundläggande och enklare både språkmässigt och faktamässigt 
och lämplig för elever från c:a årskurs 5 och uppåt. 
 
GULA SLINGAN är lämplig från årskurs 7 för elever som tidigare genomfört den GRÖNA 
SLINGAN. 
 
Övningarna är utformade som tipspromenader runt Aborrasjön. Slingorna är på vardera 900 
meter och tar 20 till 40 minuter att genomföra. 
 
Deltagarna går hela tiden på stig och har under största delen ögonkontakt med sjön. Vid fint 
väder tar man sig utan problem runt med grova skor och vanlig klädsel. 
 
Övningsmaterialet kvitteras ut av husmor på lägerskolan. 
 
Hela övningsmaterialet finns att se på www.tofta.skola.engelholm.se/lagerskpromen.html 
 

              



LEDARHANDLEDNING 
ORIENTERINGSÖVNING PÅ TÅSSJÖ! 

 
Genomförande:  
1.   Hämta av husmor ut övningsmaterialet, välj ”Materiallådan” för Gröna eller Gula slingan. 
2.   Ge eleverna vars en karta och vars ett startkort. 
3.   Gå igenom nedanstående ”Information inför övningen”. 
4.   Släpp iväg deltagarna med någon minuts mellanrum (välj själv om eleverna skall gå en och en eller i par). 
  
 

Här är starten för slingorna (vid  
källaringången till gamla skolan) där  
det liksom vid alla kontrollerna finns  
självinstruerade information. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Samla in kartorna efter genomförd övning (startkorten behöver inte samlas in då deltagarna fått de rätta 

svaren under slingan).  
6. Dela ut informationsbladet som finns i ”Materiallådan” till dem som är intresserade. 
7. Återlämna ”Materiallådan” till husmor.  
8. Om något material saknas eller är förstört, var vänlig ge besked till per.nordahl@ektv.nu. 
 
Innehåll ”Materiallådan”:  
1.   1 ledarhandledning. 
2.   35 numrerade kartor med påtryckt bana. 
3.   1 plastficka med startkort. 
4.   1 plastficka med informationsblad (kontaktuppgifter till orienteringsklubbar) att efteråt dela ut till de  
 deltagare som är intresserade.  
 
Information att förmedla inför övningen: 
1.   Övningen är en tipspromenad med information och frågor om sporten orientering. 
2.   Slingan går runt Aborrasjön, är 900 meter lång och tar 20 till 40 minuter att genomföra. Du går nästan hela 

tiden på stig och har under största delen ögonkontakt med sjön. Vid fint väder tar du dig utan problem runt 
med grova skor och vanlig klädsel. 

3.   Vid de 9 kontrollerna finns förutom informationstexter även en tillhörande fråga där du med en stiftklämma  
 skall stämpla ditt startkort i rätt svarsruta. Hur detta går till informeras om vid kontroll 1 på den gröna  
 slingan. Rätt svar fås sedan vid nästa kontroll. 
4. Efter övningen går du till (välj plats) där kartan skall återlämnas. 
5. Här får då också du som tycker att det verkar kul med orientering ett informationsblad med kontaktadresser  
 till orienteringsklubbarna i Ängelholms kommun.  
6. Tänk på att här ute i naturen så gäller Allemansrätten och du måste visa hänsyn både mot djurliv och 

markägare och får inte förstöra eller skräpa ner.  
7. Detta är ingen orienteringstävling där det gäller att springa fort. Du skall få prova det senare. Den här 

gången är det viktigast att du lär dig mer om orientering och svarar rätt på alla frågorna. Spring gärna 
mellan kontrollerna, men stanna sedan och läs texterna ordentligt så att du kan svara rätt. 

8. Lycka till! 
 
Hela övningsmaterialet finns att se på www.tofta.skola.engelholm.se/lagerskpromen.html. 
 
Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och 
varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket 
sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”. Läs mer på www.naturvardsverket.se. 





GRÖNA SLINGAN - START 
 
Hej och välkommen att lära dig mer om ORIENTERING på 
den GRÖNA SLINGAN. 
 
På den här rundan så har alla kontrollerna en grön rubrik. 
 
Du är nu vid starten som är ritad med en röd trekant ∆ på 
din karta och du skall besöka alla de nio röda ringarna      
med kontroller som finns på kartan.  
 
Vid varje kontroll finns en fråga som du skall svara på.  
 
 

 
Hela banan går längs stigarna          
som går runt Aborr-sjön. 
 
 
 
 

Om du inte vet vad kartans olika tecken betyder så se på 
förklaringen ”Karttecken” som finns på din karta.  
 
Nu skall du till första kontrollen som finns en bit in längs 
stora stigen som börjar vid 30-skylten vid stora vägen.  
Du som kan orientera har ju redan sett detta på kartan! 
 
 
 
  



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 1 
 

En orienterings-bana ritas som på din karta med  

en röd trekant för starten ∆ 
röda ringar för kontrollerna   
och dubbla röda ringar för målet  
 

 

 
 
Den orange-vita skärmen finns vid den punkten 
som är precis mitt i kontroll-ringen.  
 

 
Kontrollerna skall tas i nummer-ordning. 
Vid varje kontroll finns en stift-klämma som man skall 
stämpla med.  

 

 

 

Även du skall använda stift-
klämmor för att svara på frågor. 
Se på fotot hur man stämplar. 
 

 
Fråga 1: 
Hur många orienterings-klubbar 
tror du det finns i Ängelholms 
kommun? 

 

Stämpla nu ditt eget startkort för kontroll 1 i ruta…  
 

A  för 1 klubb  
B  för 3 klubbar 
C  för 5 klubbar   
 
Sen fortsätter du till kontroll 2 där det rätta svaret finns. 
 

Som du ser på kartan skall du följa den stora stigen fram tills 
den delar sig.  
Var uppmärksam så du inte missar kontrollen! 



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 2 
 

Svar fråga 1: B –  de 3 klubbarna är Hjärnarps GHOL,  
FK Snapphanarna och OK Origo.  
 

          Stigen mot kontroll 3 
                                               

 
 

  
                             
                                     

                             
                 
          Stigen från kontroll 1 
 

När du orienterar skall du passa kartan efter terrängen som 
här på bilden. 
Då är det mycket lättare att hitta rätt och nu kan du nog välja 
rätt stig till kontroll 3.  
 

Men först fråga 2: 
Kontroll 3 sitter längs stora stigen när något streckat blått 
kommer till från höger. Vad är detta blå? 
 

Stämpla i ruta…  
A  för en liten stig 
B  för en otydlig bäck  
C  för en höjd  Rätt svar får du vid nästa kontroll. 

”Fel” stig 



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 3 
 
Svar fråga 2: B – otydlig bäck  
(Som du kan se bland ”Karttecken” på din karta!)  
 
 
På kartan har varje färg sin egen betydelse – här är några: 
 

 blått = blött 
 vitt   = vanlig skog 
 gult  = öppen mark 

 
 
 
Fråga 3: 
Nästa kontroll finns på en lite mindre stig. Stigen kommer till 
något gult på kartan. Vad är detta gula? Stämpla i ruta  
 

A  för vanlig skog 
B  för en bäck 
C  för halvöppen mark  
 
 
För att hitta till nästa kontroll är det viktigt att du först passar 
kartan. 
 
Har du bara kartan rätt passad så kan du se kontrollen 
härifrån! 
 
 



 

GRÖNA SLINGAN - KONTROLL  4 
 
Svar fråga 3: C - gult är öppet och som du ser är det halv-
öppen mark där du står nu.  
 
  

     
  
Fråga 4: 
Området ritat i den svarta ringen ser du till vänster om dig i 
verkligheten. 
Det är ritat både blått och gult, vilket innebär att där både 
är… 
 

A   blött och tätt  
B   blött och öppet 
C   blött och vanlig skog  
 
 



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 5 
 

Svar fråga 4: B - blått står för blött o gult för öppen mark. 
 
 

Mer blått på kartan = mer blött i verkligheten. 
 
Sjöar 

 

 
oframkomliga kärr 

 
 
vanliga kärr 

 

 
sumpmark 

 
 

Så här ser det blå och blöta ut precis där du är nu:  
    

 

 
 

     

 

Fråga 5: 

Men vad är det blå strecket vid ”?”  
A  en bäck  
B  en otydlig bäck 
C  ett kärr 

                ? 
 

      oframkomliga   
           kärret 

     sjön 

          kärret 

           stigen 



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 6 
 

Svar fråga 5: A – ett hel-draget blått streck är en bäck. 
 
 
Med svart på kartan ritar man ut det som människan har 
byggt.  
Här har du något av detta: 
 

 

 
Väg                   -            Traktor-väg 
  

 

Stor stig            -                Liten stig 
 

 

Hus                   -               Sten-mur 
 

 

Staket               -             Skjut-bana 
 

 
 
 
Fråga 6: 
Vilket av kart-tecknen betyder en raserad sten-mur? 
 

            A     B          C 

   

 



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 7 
 
Svar fråga 6: A – sten-muren har byggts av människor och 
ritas med svart. 
 

 
Framför dig i terrängen har du nu ett kalhygge som är ljus-
gult på kartan.  
 
Här växer några träd och buskar  
= inte helt öppet  
= inte helt gult på kartan 
 
Mer öppet i verkligheten = mer gult på kartan.  
 

 

Öppen mark 
(åkrar och gräs) 

 

Öppen mark med några träd och buskar 
(ängar och hagar) 

 

Kalhygge  
(där man fällt träd) 

  
Fråga 7: 
Vilken av de här tre kartorna är rätt passad? 
 

            A         B              C 

             



GRÖNA SLINGAN - KONTROLL 8 
 
Svar fråga 7:  C - är rätt passad karta. 
 
Tittar du framför dig så är det öppen, fin skog = vitt på 
kartan. 
Men överallt runt om är det tätare skog = grönt på kartan. 
 
Mer grönt på kartan = mer tätt i verkligheten.  
 
 

 Vitt på kartan:  
 Fin skog. 
 

 Mellan-grönt på kartan:  
 Här kan du komma igenom, men det kan ta lite tid och du  
 ser inte så långt. 
 

 Mörk-grönt på kartan:  
 Här kan du knappt ta dig igenom, kanske måste du krypa  
 men bäst är att gå runt om. 
 
 
Fråga 8: 
I vilket av dessa områden springer du långsammast? 
 

            A     B          C 

                                                                                                                

   
 

 
 
   
 



GRÖNA SLINGAN – KONTROLL 9  
 
Svar fråga 8: A – du springer långsamt i tät skog = mycket 
grönt på kartan. 
 
 
Runt där du står nu finns flera av kartans olika färger: 
 
 

Du står på stigen = svart streckad på kartan. 
 
 

Framför dig till höger har du öppen mark = gult på kartan.  
 
 

Till vänster är det vanlig skog = vitt på kartan. 
 
 

Bara några meter längre bort ligger sjön = blått på kartan. 
 
 
Fråga 9: 
Men vilken färg på kartan har skogen som du ser till höger 
om dig? 
A    röd 
B    brun 
C    grön 
 



 GRÖNA SLINGAN - MÅL 
 
Svar fråga 9:  C – tät skog som ritas med grönt på kartan. 
 

 
Verkar det kul med ORIENTERING?  
Säg till din ledare så får du en lista med telefon-nummer och 
internet-adresser till de 3 klubbarna som finns i vår kommun! 
 

Du kommer väl ihåg vilka de är?  
 
Hjärnarps GHOL 
FK Snapphanarna från Ängelholm 
OK Origo från Össjö 
 
Lämna nu tillbaka karta och startkort till din ledare.  



 



GULA SLINGAN  -  START 
 
Hej och välkommen att lära dig mer om ORIENTERING på 
den GULA SLINGAN. 
 
På den här rundan så har alla kontrollerna en gul rubrik. 
 

 
Vid varje kontroll finns en fråga som du skall svara på 
genom att stämpla ditt startkort i rätt ruta. 
 
Lycka till! 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 1 
 

                             

                           stigen mot kontroll 2 
 
 

    
När du orienterar skall du passa kartan efter terrängen på 
det här sättet. 
 

Fråga 1: 
Mot vilket kartföremål pekar pilen ”X” (se på kartan och vänd 
dig också om och titta i verkligheten)?  
Stämpla i ruta …  
A för gamla skolan 
B för vägförgreningen 
C för cykelstallet        Rätt svar får du vid kontroll 2.  

     bryggan 

X 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 2 
 
Svar fråga 1: B – pilen pekar mot vägförgreningen. 
 
Stenarna du står vid nu är de svarta prickarna på kartan.  
Med svart på kartan ritar man det som människan byggt  
(som stigar och vägar och hus). 
Men även allt som är av sten. 
  

 

som små stenar     -       och stora stenar 
 

       

 

stenig terräng        -        stengärdsgårdar 
 

 

 

små branter           -         och stora stup 
 

   
 
Fråga 2: 
Vilken av de här tre kartorna är rätt passad? 
   
      A                             B                              C 

       



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 3 
 
Svar fråga 2: B – den kartan där du liksom i verkligheten 
hade sjön till höger om dig. 
 
 

Brunt på kartan betyder höjder utom i två fall då man även 
använder brunt för att visa asfalt och grus. 

 

Asfaltsväg                         grus- och 
asfaltsyta 

                                           
 

 
 

Men oftast är brunt höjder som den lilla du står på nu. 
 
 

 

vanliga höjder                          punkthöjder 
                                                 (som inte är 
så  
                                                 stora till ytan) 

 
 

 
 

 

hjälpkurvor 
                              branta, kraftiga 
sluttningar  

 
 

Ofta är det 5 meters skillnad i höjd mellan varje heldragen 
höjdkurva och mindre mellan de streckade hjälpkurvorna. 
 

Man kallar detta att ekvidistansen är 5 meter. 
 

 

Fråga 3: 
                  A     

B  

Om ekvidistansen är 5 meter, hur stor är då       
höjdskillnaden mellan A och B? 

  

   A  8 meter    B   80 meter      C  40 meter 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 4 
 

Svar fråga 3: C – 8 höjdkurvor x 5 meter = 40 meters 
höjdskillnad. 
 
Grönt på kartan betyder tät skog. 
 

Tittar du på fotot - kartan - terrängen framför dig så visar alla 
tre samma sak: 

 
                      
          

                                   
                           
 

                                  
Fråga 4: 
Åt vilket väderstreck går stigen på fotot och framför dig? 
A   Sydost B   Sydväst C   Nordost 

Närmast där du står 
och längre fram till 
höger om stigen är 
skogen öppen  
(vitt på kartan) 

Några meter fram på  
vänster sida om stigen  

blir det halvtät skog  
(ljusgrönt på kartan) 

Längre 
fram blir 
det ännu 

tätare skog 
(mörkgrönt 
på kartan) 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 5 
 
Svar fråga 4:  A – stigen går i sydostlig riktning 
 
På tävlingar använder orienterare sig av kompass där den 
röda pilen inne i kompasshuset alltid pekar mot norr (mot 
den magnetiska nordpolen) liksom kartans svarta nordlinjer 
(meridianer).  
 

 
Detta innebär att du med hjälp av kompassen alltid kan 
passa kartan och på så sätt avgöra i vilken riktning du skall. 
 
 
Fråga 5: 
Vilken av dessa kartor är rätt passad till kompassen?  
 

                                          

             
 
 

           

Kompassens 
nordpil 

A 

B 

C 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 6 
 
Svar fråga 5:  A – där den röda kompassnålen och kartans 
nordpil båda pekar åt samma håll. 
 
På en vanlig orienteringskarta är skalan oftast 1:10 000. Med 
detta menas att 1 millimeter på kartan =  
10 000 millimeter (10 meter) i verkligheten. 

 
 

Men på den här kartan är skalan 1:2 000 =  
1 mm på kartan är 2 meter i verkligheten. 
 
Rakt över sjön ser du badbryggan vid lägerskolan och mäter 
vi på kartan är det 66 mm härifrån till bryggan.  
 
Fråga 6: 
 
Hur långt är det till badbryggan? 
A    66 meter 
B    33 meter 
C  132 meter  
 

? 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 7 
 
Svar fråga 6:  C –  66 x 2 = 132 meter 
 
 

Många karttecken har liknande betydelse när de byter färg 
och ofta kan man ana sig till vad de betyder.  
Här har du några exempel: 
 
V  grävd grop 
V  grävt vattenhål  
V  stenbrott (utsprängt i berg) 
 
υ  naturlig grop 
υ  källa (naturlig)  
 

 
Fråga 7: 
V är en liten grävd grop och υ är en liten naturlig grop. 
Men hur ritas en stor naturlig grop? 
 
 
     A                        B                           C 

                  
 

               
 
  



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 8 
 
Svar fråga 7:  B – en stor naturlig grop ritas precis som på 
kartans teckenförklaring med lutningsstreck inåt. 
 
 

Många föremål i naturen kan vara svåra att upptäcka.  
Här har du några exempel på hur man på kartan visar om 
föremålen är tydliga eller inte. 
 

 

 

 
 
tydlig jordvall                   otydlig jordvall 
 

                                                            
 

 

 

 
tydlig stenmur                  otydlig 
stenmur   
 
                                     

 

                                                      

 
tydligt staket                     otydlig staket                                 

                                       

 

 

 

 
tydlig bäck                        otydlig bäck 
 
                                          

 

 

 
Fråga 8: 

 

En byggnad ritas på kartan på detta sätt och då 
precis i den formen som den har i verkligheten. 

 

Men vad betyder detta karttecknen? 

A   Fabriker  B   Kyrkor C   Ruiner (rivna hus) 



GULA SLINGAN  -  KONTROLL 9 
 
Svar fråga 8: C – ruiner (ritas precis som byggnader i sin 
rätta form). 
 

 
Orientering är en världssport med 69 medlemsländer från 
alla världsdelar. 
 

                  
 

Här ovan har du en del av damernas medeldistansbana vid 
senaste världsmästerskapet i Tjeckien där Minna Kauppi 
från Finland segrade. 
 
Fråga 9: 
På VM hade herrarna en tuff långdistansbana över 17,3 km 
med 750 meters stigning och hela 36 kontroller.  
Vad tror du världsmästaren Daniel Hubman från Schweiz 
hade för segrartid? 
 
A   86 minuter      B  106 minuter         C  126 minuter  



GULA SLINGAN  -  MÅL 
 
Svar fråga 9: B – 106 minuter (precis över 6 minuter per 
kilometer). 
 

 
Verkar det kul med orientering? Säg till din ledare så får du  
en lista med telefonnummer och internetadresser till de 3 
klubbarna som finns i vår kommun! 
 
Lämna nu tillbaka karta och startkort till din ledare. 
 
 

 
 


