
Att ordna ett träningsläger i mars 
månad är för mig en modig satsning. 
Jag, som är uppvuxen i Laholms 
orienteringsklubb, har varit med och 
arrangerat många Hallandspremiärer 
just denna helg och det kan vara allt 
ifrån vårväder till plus två grader med 
snöslask som kommer från sidan. 
Men vilken tur vi hade! Hilleröd bjöd 
på ett helt fantastiskt vårväder, årets 
första riktiga vårdag inträffade på 
lördagen. Med sådana väderförutsätt-
ningar kan det mesta annat vara skit 
utan att det spelar någon roll. MEN 
det var det ju inte. 

En svensk osthyvel
Lägret inleddes på fredagen med natt-
orientering i Gadevang, skogsområdet 
kring stugan. 
Vår familj kom inte förrän lördag 
morgon så den har jag inte något att 
säga om. Innan vi åker hemifrån på 
lördagmorgon får jag ett telefonsam-
tal från Hilleröd där det frågades ef-
ter en svensk osthyvel, så det packa-
des ned. Med mig hade jag också en 
jätteförkylning och lite halsont, så för 
mig skulle det bli promenadtempo 
hela helgen. 
Väl framme vid FIF Hilleröds klubb-
stuga, där alla sovit, möts vi av 
MOK:are som är på väg ut på förmid-
dagens träningspass. Även lördags-
förmiddagens träning utfördes i 
Gadevang, skogsområdet vid stugan. 
Det fanns en teknikbana med s.k. 
korridororientering, en lättare vanlig 
bana för framför allt yngre löpare 
och en svårare vanlig bana med sam-
ma kontroller som teknikbanan. 
Jag tar yngsta sonen med mig och vi 
går runt den lätta banan. 

ryttare på häst mötte vi. Lunchen satt 
gott när vi kom hem, pastasallad är 
aldrig fel. Efter lunch var det fri lek 
till kl halv tre då vi skulle åka iväg till 
eftermiddagspasset. 
Flera av oss var nyfikna på slottet som 
vi kunde ana från klubbstugan och 
utnyttjade den fria tiden för en 
promenad dit. Typiskt orienterare 
att inte ligga och ta igen sig mellan 
träningspassen. Det visade sig vara 
ett jättefint slott med en vacker park 
och trädgård. Fredriksborgs slott är 
namnet att lägga på minnet. 
I det vackra vårvädret var det fullt 
med besökare i parken. Under tiden 
tog Jenny och Jonathan hand om 
våra ungdomar och hade lite teknik-
undervisning och hemligheter för sig. 
När vi kom tillbaka från slottspro-
menaden var de flesta ungdomarna 
i full gång med en rugbymatch som 
innehöll allt från dubbskor i närheten 
av ansiktet till allmänt tuffa tag. Men 
det klarade de fint och vi föräldrar 
lyckades avhålla oss från att stoppa 

en fin skog och en bra bana. Vid ett 
tillfälle var jag på vippen att använ-
da mig av den riktiga kartan vi hade 
tagit med som backup för då var vi 
lite osäkra, men Love vägrade fuska 
och visst klarade vi oss. 
Ungdomarna i stugan höll ibland en 
hög ljudnivå, de spelade någon sorts 
spel med detektivtema. Det verkade 
jättekul, även om jag aldrig fattade 
vad det gick ut på. 

En tur till Danmark!
Den 10-12 mars var omkring 30 MOK:are, 

varav en tredjedel ungdomar, i Danmark på träningsläger. 

Populärt vandringsområde med 
slott i sikte.
Skogsområdet är ett populärt vand-
ringsområde med utmärkta slingor, 
en hel del mountainbike-åkare och 

bataljen.

Teknikbana 
utan vägar eller 
stigar
Eftermiddagens 
orienteringspass 
var en kvarts bil-
väg från klubb-
stugan i Grib Skov 
Syd. På detta pass 
var teknikbanan 
på en karta där 

man tagit bort alla stigar och vägar. 
Precis som tidigare fanns det även en 
kortare enklare bana och en ”vanlig” 
längre bana. Jag och min äldsta son 
Love tog oss an teknikbanan. Det var 



Från symbol till klartext
På kvällen bjöds vi på pasta och kött-
färsås och efteråt bjöds det på kladd-
kaka som Evelina bakat. Allt gick åt 
som smör i solsken! Efter maten kom 
kvällens utmaning och då avslöjades 
det vad ungdomarna fått träna på under 
eftermiddagen. Vi fick alla varsin kon-
trollangivelse med symboler som vi 
skulle översätta till skriftligt språk och 

Vyssan lull ...
Så kom natten och jag pluggade in 
öronpropparna och var lite orolig för 
om jag skulle kunna sova. De andra 
hade sagt att det hade varit en rätt 
så tyst natt natten innan när vi inte 
var där, trots att hela rummet var fullt 
med folk. Jag hade ju nu med mig 
en snarkande man så jag var lite oro-
lig. Men jag behövde bara sparka på 
honom en gång, så antingen hörde 
jag inte honom eller så snarkade han 
mindre än vanligt. Vi sov alla rätt 
gott.

Grib Skov Midt – en skog nära!
Söndagmorgon, lite tråkigare väder 
men helt OK. Frukost och sen ut till 
söndagens träning. Nu begav vi oss 

det var tvunget att vara HELT rätt för 
att ge poäng. Det var ursvårt men 
givetvis var det några som var super-
duktiga på detta. Tro nu inte att det 
var en enkel stig- och vägkorsning 
som man skulle beskriva, nej det var 
många lite udda kontrollpunkter som 
de hade lagt in. Ungdomarna fick en 
variant av uppgiften där det gällde 
att para ihop en kontroll på kontrol-
langivelsen med rätt kontroll på en 
karta. Inte lätt det heller. 

ut till Grib Skov Midt (Kagerup), en 
skog inte så långt bort från lördagens 
eftermiddagspass. Wiviann lovade att 
vi skulle få se islandshästar! 
Jag tog mig idag an en egen avkortad 
bana med promenadtempo. Så jag 
tog bort islandshästkontrollen, men 
jag fick se nötkreatur i stället, det var 



Nya ansikten, blev kända
Tillbaka i stugan var det lunch, 
jättegod fisksoppa, och städning. 
Sedan bar det av hemåt igen.
Tack allesammans för en jätte-
trevlig helg! 
Tack till Wiviann som arrange-
rade det hela, och tack till alla 
som gjorde så god mat. Detta 
gör vi gärna om! Vi har lärt oss 
mycket, Love tyckte han lärt sig 
massor under träningslägret, där 
han sprang vuxenbanorna varje 
gång. Och vi har lärt oss både 
namn och ansikte på massor 
av MOK:are och på så sätt är 

Vi ses på tävlingarna i vår! 
 Lotta Magnusson (D45) och 
 Love Persson (H14)
 

gott nock för mig. Love träffade dock 
på hästarna, men de var nästan lite 
väl nyfikna för hans smak. En jätte-
trevlig bana i mestadels fin skog. 
På väg till en kontroll stötte jag på 
min son Love och det var nog ödet 
att vi sågs just där för nästa kontroll 
saknades och hade jag inte varit med 
hade han nog letat där länge och väl 
innan han gett upp. 
Vid sista kontrollen hörde jag något 
märkligt ljud i skogen vid kontrollen. 
Vildsvin? Nej det var vår fotograf 
Krister som låg och gömde sig i riset. det ju ett perfekt sätt att komma in i 

en klubb, både för vuxna och barn. 
Båda mina barn har fått lite blodad 
tand nu och vi kommer nog att 
orientera mer i år än tidigare år, till 
denna orienteringsmammans stora 
lycka.


