Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2019
Kontrollmarkering:
Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra.
Kontroll Definition:
Kontrolldefinition finns tryckt på kartan.
Banläggare:
Svenska landslagslöparen och utbildade tränaren William Lind.
Övningarna sitter ute:
Från mitten av Juni och fram till mitten av augusti veckan före vårat arrangemang Bagheera
Fjällmaraton Sälen som går 24 Augusti.
(Sprintövningen 1 sitter ute 24-30juni. Keps ol övning 11 sätter man ut åt varandra).

Om kartorna
I Sälen har vi inte mindre än ett 120 km² stor område karterat av Kenneth Kajsajunti. Alla våra kartor
trycks med digital tryckpress och är av mycket hög kvalitet.

Livelox
Nytt för i år är att vi lägger upp alla träningarna på Livelox.

Vi skräddarsyr ert träningsläger
Har ni önskemål på speciella träningar? Kontakta William Lind
telefon 0737662167 eller lindwilliam@hotmail.com

Observera! Det är upp till var
individ att ansvara för sin egen
säkerhet på fjället. Meddela alltid
vän eller anhörig, eller lämna
färdmeddelande i Experiums
reception om du beger dig ut
ensam på fjället. Malungs OK
avsäger sig allt ansvar.

Försäljning
Övning 1-5 kan du köpa på plats i Sälen under 3+3 veckan 25-30juni
Övning 1-11 kan du beställa på följande länk så skickar vi dem hem till dig inom 2veckor:
https://docs.google.com/forms/d/1JXk7iaxdIXC1UyXuj3JjGuEQmmd25QbyrBs5Jw3Cm_E/edit

Pris
Priset för kartorna:
Svart och Violett svårighet – 70 SEK/styck
Orange och Gul svårighet – 40 SEK/styck

Vid köp av fem eller fler kartor ges 10 SEK rabatt per karta.

1. Sprint Tandådalen
Samling:

Kör riksväg 66 och sväng av mot Tandådalen. Parkera vid den stora parkeringen (lila röda
cirkeln på kartan). GPS koordinater: 61.175120, 12.997552

Syfte:
Träna på dina sprintrutiner.

Metod:
Vi kommer rita en ny sprint karta över området så banan är ännu inte planerad men det
kommer bli en vanlig sprint bana på som går i stugområden, skog och slalompister. Andelen
asfalt är begränsad. Skolvalet är inte helt lätt där av men ett par odubbade ol skor kommer
inte vara fel.
Skala 1:5000
Ekvidistans 2,5m
Svart, Violett, Orange, gul ca 3km
Vit ca 2km

2.Korridor OL, Hundfjället

Samling:
Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av mot Hundfjället.
Parkera vid den stora parkeringen (röda cirkeln på kartan).
GPS koordinater: 61.177885, 12.962535

Syfte:
Syftet är med korridorträningen är att du slipper planera vägval utan allt du behöver lägga

fokus på är att optimera här och nu, det vill säga själva utförandet.

Metod:
Skala 1:7500del
Samtliga banor har avkortnings möjligheter som framgår av respektive karta.
Svart 8km, 25m bred Korridor, 100% täckande mask (Dvs omöjligt att läsa in dig utanför
korridoren.)
Violett 8km, 30m bred Korridor, 75% täckande mask
Orange 4,6km, 35m bred, 75% täckande mask
Gul 3,8 km, 35m bred, 75% täckande mask
Vit 2,35 km, 35m bred, 75% täckande mask

Tips:
Även om du slipper planera vägval så försök ändå att ligga steget före. Vad är nästa steg vad
ska du se och vad ska du passera och vad händer sedan? Försök nöt in att även ta en titt på
kompassen har du en bra riktning så kommer du springa in i nästa detalj som du siktar på.
Enkelt eller hur?

3. Medel, Flatfjället
Samling:
Kör riksväg 66 och sväng av mot Myrflodammen. Parkering föreslås på någon av de inringade
områdena på kartan. GPS koordinater: 61.201746, 13.020766

Syfte:
Försök att innan du lämnar kontrollen ha en tydlig och klar ide för hur du ska ta nästa
kontroll.

Metod:
Orange och Violett svårighet börjar med några kluriga kontroller på kalfjället för att sedan
avsluta i lite flackare, fin öppen myrterräng. Gul och vit svårighet håller till mer i detta
flackare område och håller sig hela tiden nära tydliga ledstänger och tydliga uppfångare.
Skala 1:10000 för Violett övriga 1:7500
Violett 5km
Orange 2,9km
Gul 2,5km
Vit 2,2km

4. Fjäll OL, Stor-Närfjället
Samling:

Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av höger vid rondellen i Tandådalen emot Orliden.
Parkera vid parkeringsfickan(röda cirkeln på kartan).
GPS koordinater: 61.192273, 12.962223

Syfte:
Syftet med passet är att du ska få testa på en bana av långdistans karaktär. Det kommer ställa
krav på din koncentration och uthållighet samtidigt som du kommer att få njuta av vacker
fjällmiljö och förhoppningsvis bjuds du även på bra utsikt. Rent fysiologiskt är långa pass som
detta stärkande för kroppens leder och ligament och minskar på sikt risken för skador.

Metod:
Bana går till största delen uppe på stornärfjället som är 930möh.
Skala 1:15 000
Svart 10,8km
Violett 7,8km
Orange 3,6km

Tips:
På så lite längre sträckor som
du exempelvis kommer ställas för under denna träning så är det svårt och tidsödande att
veta sin exakta position hela tiden. Det är däremot av största vikt att veta vad du rör dig
emot för föremål längre fram. Så försök att förenkla kartan, lyft blicken och ha koll på din
riktning.

5. Fjäll medel, Hundfjället
Samling:
Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av mot Hundfjället.
Parkera vid den stora parkeringen (stora röda cirkeln på kartan).
GPS koordinater: 61.177001, 12.968154

Syfte:
Träna på dina rutiner vid medeldistans, var extra noga med utgångsriktningen då det är ett
ställe som du kan tjäna viktiga sekunder.

Metod:
En medeldistans bana som startar på toppen av hundfjället dvs samma ställe som användes
för start på den berömda medeldistans etappen på Oringen 2008. Mål är beläget i
Trollskogen.
Skala 1:7500
Svart 7,5km
Violett: 5,2km
Orange: 2,8km

Visste du att:
Låt säga att du springer med en hastighet av 6 min/km. Om du springer 10 extra meter så tappar du
3,6sekunder. Kan du spara in 10m vid varje utgång så tjänar du 1min och 12sek på 20st kontroller. Det
finns med andra ord många sekunder att spara på att vara noga med riktningen.

Så gör William:
När jag vet vart kontrollen ska sitta så om jag inte gjort det tidigare kollar jag på nästa sträcka.
Jag bestämmer vägval samt vad jag vill läsa på, jag förbereder utgången och om jag inte har någon
fast punkt som exempelvis en sten som ligger i min tänkta utgångsriktning att relatera till så
förbereder jag mitt kartgrepp så jag direkt efter att jag tagit kontrollen kan stämma av min
utgångsriktning med kompassen.

6. Naturpasset, Stor-Närfjället
Samling:

Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av höger vid rondellen i Tandådalen emot Orliden.
Parkera så ni inte stör boende i området exempelvis vid parkeringsfickan(röda cirkeln på
kartan).
GPS koordinater: 61.192273, 12.962223

Syfte:
En träning där du själv kan träna på det du vill och behöver.

Metod:
En karta med som i år har 50st kontroller, du lägger din egna bana på de kontroller som sitter
ute och tränar på det du själv vill ex gafflad kontrollplock, down hill ol, distans, långsträckor,
ja kör det som känns roligast och mest givande.
Skala 1:10 000 A3.

7. Stafetträning, Stor-Närfjället
Samling:

Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av höger vid rondellen i Tandådalen emot Orliden.
Parkera vid parkeringsfickan(röda cirkeln på kartan).
GPS koordinater: 61.192273, 12.962223

Syfte:
Här erbjuds du ett utmärkt tillfälle att träna på att ”hålla huvudet kallt” och inte störas av
andra löpare i skogen. Försök att lägga fullt fokus på din egen orientering och ignorera yttre
störningsmoment.

Metod:
En gafflad bana som mestadels går i öppen med tufft kuperad skog. Delar av banorna går
även genom Sälens (?) mest detaljrika kalfjäll.
Skala 1:7500 för Orange och 1:10 000 för Violett
Violett: ca 4,6km (Tre gafflings varianter)
Orange: ca 3,3km (Två gafflingsvarianter)

8. Sprint intervaller, V Kalven
Samling:
Kör riksväg 66 och sväng av mot Tandådalen östras fjällanläggning (Pulsen). Parkera vid den
stora parkeringen (röda cirkel på kartan).
GPS koordinater: 61.178919, 13.046003

Syfte:
Det tekniska syftet med passet är att träna upp stresståligheten och orienteringsskickligheten
i riktigt hög fart. Att springa orienteringsbanor som är enklare än vanligt gör att man kan
hålla ett något högre tempo. Det är ett bra sätt att förbättra sin fysiska kapacitet men även
att träna på de tekniska momenten i överfart gör att det under tävling känns lättare.

Metod:
En bana som består av tre intervaller. Som till största del går i slalompisterna, dvs rejält
kuperat, orienteringsskor rekommenderas.
Skala: 1:5000del
Ekvidistans: 2,5m
Violett 3240m
Orange: 3350m

9. OL Intervaller, Myrflodammen
Samling:
Kör riksväg 66 och sväng av mot Myrflodammen. Parkering föreslås på någon av de inringade
områdena på kartan. Starten är ca 750m norrut längs grusvägen. GPS koordinater Parkering:
61.201746, 13.020766

Syfte:
Att träna på höghastighets orientering där du möjlighet att spränga ny gränser.

Metod:
En uppförstorad skogskarta med många kontroller och riktningsförändringar. Terrängen är
mycket öppen och snabblöpt men är det snabbare att simma?
Skala 1:7500del
Violett: 5,7km (5st intervaller)
Orange: 4km (4st intervaller)

10. Skogssprint, Närsjön
Samling:
Kör Fjällvägen 66 mot Norge, passera Hundfjället så kommer ni snart in på kartan. Parkering
på den grusade parkeringen.
GPS koordinater till parkering: 61.178285, 12.913619

Syfte:
Pass på större karta underlättar ofta för att få en ett bra flow i kartläsningen. Detta är ett bra
sätt att nöta in ett bra agerande i hög fart.

Metod:
Träningen består av intervaller. Gör en kort analys efter varje intervall vad du gjorde bra och
vad du ska fokusera på för att göra nästa bättre.
Skala 1:5000
Violett: 4,9km (4st)
Orange: 3,7km (3st)

11. Keps OL, Orrliden

Samling:
Kör Fjällvägen 66 mot Norge och sväng av höger vid rondellen i Tandådalen emot Orliden.
Parkera vid parkeringsfickan(röda cirkeln på kartan).
GPS koordinater: 61.192273, 12.962223 (Starten är ca 2km öster ifrån den föreslagna
parkeringen det går att stå närmare men visa respekt för de boende i området.)

Syfte:
Att orientera i ett pressat läge med sådan noggrannhet och självförtroende att du kan säga
exakt vart kontrollen ska sitta. Övningen syftar
även till att träna upp din löpteknik.

Metod:
Två och två i lag, den första springer till K1
lämnar kepsen där, springer tillbaks växlar till
kompisen. Kompisen flyttar kepsen till kontroll
två och växlar till kompisen osv. Båda banor är
på samma karta i fall man vill testa på den
andra.
Skala 1:5000
Violett: ca 3km
Orange: ca 2km

