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Nu är det dags att sikta mot nästa säsong. Detta månadsblad blir en upplysning av olika aktiviteter som händer under 2023, så 
fram med almanackan, telefonen eller vad ni nu använder för att boka upp er tid. 

Tisdagarna bjuder fortfarande på inomhusstyrka med innebandy och lite Stockacup då och då. 

Torsdagsträningarna startar upp inom kort efter lite uppehåll över helgerna. 

JANUARI FEBRUARI
1 1

2 2 Torpetträning

3 Inomhusträning 3

4 4

5 5 Vintercup

6 6

7 7 Inomhusträning

8 Vintercup 8

9 9 Torpetträning

10 Inomhusträning 10

11 11

12 Torpetträning 12 Vintercup

13 13

14 14 Inomhusträning

15 Framtid med IF Rigor, Vintercup 15

16 16 Torpetträning

17 Inomhusträning 17

18 18

19 Torpetträning 19 Vintercup

19 20

21 Västkusten Indoor Cup 21 Inomhusträning

22 HOF Ungdomsdag Halmstad, Vintercup 22

23 23 Torpetträning

24 Inomhusträning 24

25 25

26 Torpetträning 26 Vintercup

27 27

28 28 Inomhusträning

29 Vintercup

30

31 Inomhusträning  
Tävlingar (i fet stil) anmäler du dig till via Eventors Tävlingskalender. För tisdagsträningarna (april – september) 
kommer länk med info/samlingsplats och anmälan ut på klubbens hemsida och i facebookgruppen. Notera att det 
kan bli ändringar i kalendern, så håll dig uppdaterad via klubbens olika informationskällor. 
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Vintercupen 
Nu startar de södra Göteborgsklubbarna (FK Herkulers, Frölunda OL, Göteborgs SK, IK 
Uven och Mölndal Outdoor IF) igång sin Vintercup på söndagar. 
Först ut är Frölunda 8/1 följt av IK Uven 15/1. 
Anmälningslänkar: 
2023-01-08: Eventor - Tävlingsinformation: VinterCupen Etapp1 (orientering.se)  
2023-01-15: Eventor - Tävlingsinformation: Vintercupen etapp 2 (orientering.se) 
 
Bra tillfälle att slipa på tekniken inför våren. Eventor uppdateras efter hand med 
resterande tillfällen under januari och februari. 
 
Framtid IF Rigor 15/1 
Som ni kanske har sett så bjuder klubben in till en framtidskväll ihop med SISU på 
Forsgården. Datumet som gäller är 15/1. Det handlar om att planera kommande 
aktiviteter. Det är extra roligt om nya föräldrar är med och bidrar med ideer och 
återkopplar hur man upplevt den första klubbkontakten, men givetvis är alla välkomna. 
 
Anmälan görs INTE via Eventor utan på: Information (idrottonline.se) 
 
Västkustens Indoor Cup 21/1 
Lördagen 21/1 hoppas vi på tredje gången gillt. Efter två Coronasäsongen så verkar 
tävlingarna till sist bli av. Bernt och Thomas är tävlingsledare och Stefan har ritat karta 
och lagt banor. Eftersom vi aldrig arrangerat den här typen av tävling tidigare så hoppas 
vi på stor uppslutning av folk som kan hjälpa till inom klubben. Det är allt från 
startpersonal, sekretariat, priser, marka, utsättning, vakter ute i huset, hjälpa vilsna barn 
(och vuxna), fotografering etc etc.  
Anmäl gärna ditt intresse till bernt.andersson55@gmail.com 
 
Alla upp till 16 år kan anmäla sig till ordinarie tävling på Eventor - Tävlingsinformation: 
Västkustens Indoor Cup (orientering.se) 
 
Är du mellan 16 och typ 100 så kan du testa andra etappens banor efter ordinarie tävling.  
 
Anmäl dig på Eventor - Aktivitet: Testa Indoor efter Västkustens Indoor Cup 
(orientering.se)  
 
Är du osäker på vilken bana du ska välja så kontaktar du Stefan på 
stefan.graad@hotmail.com  
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HOF-ungdoms träningsdag 22/1 
Söndagen 22/1 så är det dags för HOFs första ungdomsaktivitet för året. Det blir en 
träningsdag i Halmstad för alla mellan 13-17 år. Det blir två fina träningar och lite tid att 
hänga med sina Hallandskompisar. 
 
Anmäl dig på Eventor - Aktivitet: Vinterträningsdag 22 jan 13-17 år (orientering.se) 

 
Sverigepremiären – Åhus 
Första helgen i mars så är det som vanligt inte bara Vasaloppet utan också svensk 
tävlingspremiär i orientering. Klubben har tillsammans med Löftan bokat upp 59 
sovplatser i Åhus. Intresset är på alla sätt rekordstort – inte mindre än 32 rigorianer är 
hittills anmälda och det finns fortfarande ett tiotal platser kvar.  
 
Anmäl dig senast 2023-01-22 på Eventor - Aktivitet: Boende Sverigepremiären Åhus 
(orientering.se) 

 
Arrangemang 2023 
Utöver Västkustens Indoor Cup 21/1 så har IF Rigor orientering ytterligare några 
arrangemang under året: 

 2/4 Rigorträffen i Anneberg 
 29/9 DM natt (troligen i Forsskogen) 
 U-serietävling under perioden maj-september. 

 
Boka in datumen och fundera över vad du skulle vilja hjälpa till med. Delar vi på arbetet 
blir allt betydligt lättare och dessutom mycket roligare.   
 
Teknik - kortsträckor 
Månadsbladets teknikdel kommer denna gång att behandla kortsträckor. Har du funderat 
på hur du tänker och bör agera vid en kortsträcka? 
Banläggaren använder sig av kortsträckor av lite olika anledningar: 

 Temposänkning. Först kommer en lång ganska enkel sträcka och direkt på detta en 
kort svår sträcka. 

 Riktningsförändring. Ganska ofta kan banan svänga 90 grader vid en kortsträcka. 
Detta ställer krav på löparen att snabbt sätta rätt kurs. 

 Orienteringsvärde. Ibland vill banläggaren utnyttja svåra partier för att trycka in 
några tekniskt svåra kontroller i banan. 

 Sammanbindning. Två bra sträckor måste kanske bindas ihop eftersom den ena 
inte börjar precis där den andra slutar. 
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Ovanstående punkter gör att du behöver veta hur du ska agera utan att fundera över vad 
som ska göras. Man kan sammanfatta det i tre korta steg: 

1) Kompasskurs. Var extra noga med att ta ut kurs. Eftersom sträckan är kort så kan 
du inte korrigera kursen innan det är för sent. 

2) Gör en snabb plan i ditt huvud på ett eller max två steg. 
3) Om möjligt – försök att få ett kvitto på att din riktning är korrekt. 

 

Några exempel: 
 
4-5) På väg in mot fyran är det lätt att komma lite snett, men enkelt att styra upp mot 
den stora stenen. Då gäller det att sätta en säker kurs mot femman. Planen blir att om 

något dra sig till höger 
så att man springer in i 
slänten och sedan viker 
vänster om man inte ser 
kontrollen. Kanske att 
punkthöjden nordväst 
om fyran kan ge dig en 
indikering på rätt 
utgångskurs eftersom 
den ska passeras på 
höger sida en bit bort. 
 

 
3-4) Här är trean i sig en svår kontroll, 
men direkt på den blir det 
riktningsändring och grönt, vilket 
betyder sämre sikt. Planen blir att 
pricka höjden med branterna och det 
gör du om du är noggrann. Ska man 
gå norr om branten eller runda 
höjden och ta kontrollen från branten 
på baksidan? Där är smaken som 
baken. 
Vill du ha en riktningsindikation går 
det kanske att se branthöjden direkt 
efter att du stämplat trean. 
Även fyran är svår. Ny riktning! 
Notera höjdpartiet till vänster om 
strecket. Kanske ska du sikta mot 
mossen nordöst om skärmen och styra upp riktningen, för det ser grönt och lurigt ut. 
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9-10) Nu är vi på Ålakusten i 
Skåne. God sikt och mycket 
lättlöpt. Nian är lite svår, men 
sedan kommer en skarp sväng på 
mer än 90 grader till vänster. 
Diffus kurvbild men det flacka 
området till höger bör hjälpa dig 
att pejla in rätt riktning. Utnyttja 
den goda sikten och håll blicken 
långt fram. Med lite tur ser du då 
skärmen tidigt och kan börja 
fundera på kontroll elva. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
10-11) Egentligen en ganska enkel 
sträcka, men notera hur spetsig 
vinkeln är. Helst ska banläggaren 
undvika spetsiga vinklar eftersom 
man inte vill att löpare ska ta samma 
väg in och ut från en kontroll. I detta 
läget kan man ändå säga att gula 
höjden i elvans södra ringkant ändå 
bör dela av. 
Här går det verkligen att använda de 
tre reglerna från tidigare.  

1) Riktning med kompass. 
2) Plan: Gå till höger om 

gulhöjden och vik lätt höger 
upp över kurvan. 

3) Försök att stämma av stenen i 
elvans ringkant. 
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Kläder: Vill du beställa Rigorkläder - kontakta Martin Svensson på martin.se.svensson@telia.com 

Medlem: Information om medlemsavgift hittar du på https://www.ifrigor.se/Medlem/                                
OBS! Ange ”orientering” som meddelande vid inbetalning. 

Träning: Frivillig träningsavgift för vuxna på 800:- betalas in på bg 859-4442. Intyg/kvitto erhålls från 

olof.andersson11@gmail.com. OBS! Träningsavgiften berättigar till friskvårdsbidrag. 

Eventors tävlingskalender: https://eventor.orientering.se/Events. Välj IF Rigor som klubb och ange 

lösenord ”cop2010” för att logga in om du inte har personligt konto. 

2-3) Här är det en kraftig 
riktningsändring. Lite diffust men gula 
höjden till vänster om strecket efter 
halva sträckan är troligen tydlig. Där är 
det läge att göra en extra riktningskoll 
för kontrollen ligger i ett platt område 
utan några som helst distinkta 
föremål. 
 
Slutsats:  
 
Försök att nöta in de tre stegen så att 
du mer eller mindre agerar som en 
maskin. Dock kräver ju orienteringen 
alltid anpassning beroende på sikt, 
kupering, trötthet etc etc, men att du 
alltid snabbt går igenom de tre stegen: 
 

1) Riktning  
2) Plan 
3) Bekräfta riktning om möjligt 

 
 
 
 
 
 

 
Nästa månadsblad släpps i månadsskiftet februari - mars 


