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•  Erfaring viktig – men kan 

   lære fortere ved å bli bevisst 

   på hva som er bra 

•  Bli bevisst på når vi skal  

   lese kart 

•  Må ”sitte i ryggmargen” 
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Eksempel 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 
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Eksempel 

 

Gruppe 2 

Akselerometer-data 
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Hovedtyper kartlesning 

 PLANLEGGE! 
 For å planlegge hvor vi skal 

 

 

 BEKREFTELSE! 
 For å bekrefte at vi er der vi tror vi er 

 

 

 REPARERE!? 
 For å finne ut hvor vi er (når vi er usikker / ikke har peiling) 

 

 Men: Alt er ”intuitivt” for en o-løper! 
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PLANLEGGE 

 HVA? 
 Planlegge dette strekk 

 Planlegge senere strekk 

 Dobbeltsjekke hva det var vi egentlig planla 

 NÅR? 
 Skikkelig i forkant slik at vi ikke trenger å bremse (”rask”) 

 Litt i forkant slik at vi må senke farten litt (”noe tidkrevende”) 

 I nåtid slik at vi må stoppe eller ta ”ukvalifisert valg” (”veldig tidkrevende”) 
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BEKREFTELSE 

 Kontrollere at kart og terreng stemmer med forventet 

 Spørsmål: Før eller etter hjørnet? 
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BEKREFTELSE 

 ”Tre måter å få bekreftelse på”: 
 Kart -> Terreng (”Rask”) 

 Først se på kartet – lage bilde i hodet – bekrefte ved å se i terrenget 

• -> Se på kart før hushjørnet 

 

 Terreng -> Kart (”Litt mindre rask”) 

 Først se i terrenget – lage ”kart” i hodet – sammenligne med kartet 

• -> Se på kart etter hushjørnet 

 

 Kart -> Terreng -> Kart (”Sakte”) 

 Dobbeltsjekke for å være helt sikker på at du er riktig 

• -> Se på kart før og etter hushjørnet 

• -> Eller Terreng -> Kart -> Terreng (”Enda saktere”) 
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REPARERE 

 For å finne ut hvor vi er 
 Når vi er usikker - innlesning (”tidkrevende”) 

 Når vi ikke har peiling  (”veldig tidkrevende”) 
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Hvor skal vi lese kart? 

 Kjernespørsmål: 
 Hvor må vi senke farten minst/mest for å lese kart? 

 Hvor langt klarer vi å huske fremover uten å måtte ekstra-sjekke? 

 Merk: 

• Dette er tildels individuelle egenskaper 

• Kan tildels trenes opp 

• ”Bekreftelses”-kartlesning kan gjøres mye raskere – mye mer fleksibelt med 

tanke på sted 

 Eksempler på gode steder: 
 Steder der det er godt løpbart 

 Steder der det skjer lite av o-teknisk karakter 

 Eksempler på dårlige steder 
 Uoversiktlige steder 

 Trange smug 

 Steder med trafikk 

 Rundt hjørnet: ”Steder du ikke har vært på enda er potensielt dårlige” 
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Hvor skal vi lese kart? 

 Noen momenter: 
 Når skal vi planlegge fremover og når skal vi fokusere på å ”gi gass”? 

 Hvor mye taper vi på å se på kartet når det ikke er nødvendig? 

 Hvor lenge husker vi godt nok? 
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Eksempel fredag 
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Eksempel fredag 
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Konklusjon 

 Vær bevisst på når du leser kart 

 Gjør samme type øvelse på løp/treninger  

 Ikke snakket om: Hva skal du lese på? 


