
Orienteringsbingo

Den här våren spelar vi bingo! Hur många bingon får du? Lodräta, vågräta och 
diagonala rader räknas. Du kan samla kryss 20.4-31.5. Skicka in din bricka till 
josefin.torrkulla@gmail.com senast 7.6. Alla som fått bingo får ett pris! 
Beskrivning till uppgifterna finns som bilaga.

Namn: __________________________________________________________________________________
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Förklaringar:

1. Ladda ner Mobo-appen till din telefon och orientera valfri bana. Vaasa Hietalahti-banan är relativt lätt. 
Start intill bobollsplanen bakom Vasa simhall. Instruktioner om Mobo på länken nedan:
https://mobo.suunnistus.fi/index.php?lang=sv

2. Jogga 3 km, det fixar ni!

3. Valfri styrketräning. Välj minst 5 övningar och gör 3 repetitioner. Här finns tips:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/Traningsserien/pw/outdoor-training/utomhuspass/

4. Kvartersorientering. Du hittar banor i Femmans träningsbank, t.ex. Smedsby eller Storviken (går bra att 
korta av banan eller ta cykel). Kom ihåg penna och papper, lycka till! Här hittar du träningarna:
http://www.femman.fi/orientering/traningar/traningsbank/

5. Fysik-bingo. Instruktioner finns i en separat bilaga.

6. Delta i valfri Skärmträff. Specialarrangemang under våren se info nedan.
http://www.femman.fi/orientering/skarmtraffen/

7. Kompassträning. Välj ett kontrollavstånd på din vanliga bana och testa att gå på kompass. Här finns 
instruktioner: 
https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/kompassen/

8. Ta med en kompis och orientera, t.ex. Mobo, kvartersorientering, skärmträff, egen bana.

9. Hinderana vid Botniahallen/Norrvalla. Vid Botniahallens parkering finns en infotavla. Välj stigrutten och 
försök klara så många hinder som möjligt.

10. Välj en orienteringsbana från Femmans träningsbank.
http://www.femman.fi/orientering/traningar/traningsbank/

11. Rita en karta över ditt rum/er gård. Använd en kompass och försök rita kartan så att norr på kartan är 
mot norr i verkligheten.

12. Gå ut i skogen och försök hitta följande objekt. I en skild bilaga hittar du förklaringar till karttecknen.

13. Gör en egen orienteringsbana. Du kan t.ex. rita en egen karta, använda en gammal orienteringskarta 
eller skriva ut en karta från t.ex. karttapaikka.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

14. Kartteckenspel. Pröva något av de här spelen på nätet och öva dig på olika karttecken:
https://www.elevspel.se/amnen/idrott/1060-orienteringstecken.html
http://www.learnify.se/learnifyer/player?id=2d1a40c5-4ebf-499c-b3ec-34c42330b1ca&startId=180819
https://matchthememory.com/Orienteringsmemory

15. Packa en liten picknick och ta med familjen på vandring. Förslag på vandringsleder i Korsholm hittas på:
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/naturstigar-och-friluftsleder/

16. Delta i valfri Skärmträff. Specialarrangemang under våren se info nedan.
http://www.femman.fi/orientering/skarmtraffen/
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