Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering

Labyrintorientering

LABYRINT för skolor och
eftermiddagsklubbar

LABYRINTORIENTERING (LabyrintOl):
Är ett trevligt sätt att röra på sig på t.ex skolgården eller på gymnastik timmen.
LabyrintOl utvecklar, motorik, snabbhet och uthållighet samt utmanar eleven
oberoende på dennes ålder eller kön.
BESKRIVNING AV ÖVNINGEN:
I LabyrintOl har man en byggd labyrint på skolgården, i när terrängen eller inne i
gymnastiksalen. Labyrintens storlek varierar och kan vara från 20-30 x 30x45 m.
Labyrinten har en start punkt (triangel) och kontroller (cirklar) 10 – 20st samt ett
mål (två cirklar i varandra) vilka alla är utmärkta på kartan. Labyrinten är ritad på
ett A4ans papper, som kan lamineras eller läggas i en plastficka. Labyrinten är
utmärkt med band eller ritad i sand på marken. Labyrinten kan också byggas
med koner, stolar eller annat lämpligt som man har till hands. Kontrollpunkterna
är utmärkta i labyrinten med kontrollskärmar eller motsvarande som visar att
punkten är en kontroll. Vid alla kontroller finns en utrustning som kan påvisa
med att man varit till kontrollpunkten, det kan vara en kod eller en färgpenna
som man ritar eller skriver in i på ett ” stämplingskort”. Man kan också använda
sig av emit stämplingsenheter, som används inom orientering, och då får alla
deltagare en egen stämpplingsbricka.
Av kontrollerna har man gjort ett antal olika banor. En bana tar cirka 1 minut till
3 minuter. Därmed har man under 30 minuter möjligheten att springa alla banor
ett antal gånger. Tanken är att alla banor skall springas i nummer ordning (Start,
1,2,3,4, och mål).

UTFÖRANDE I PRAKTIKEN INNE I
LABYRINTEN:
•

Kartorna är i numrerade lådor (1,2,3..osv) för att skilja åt banorna.
Deltagarna tar en karta i gången och går fram till startpunkten där de
börjar banan (ifall man använder stämplingskort så stämplar man vid
startpunkten).

•

Man kan också ha starten på ett avstånd från labyrinten, då blir det mera
löpning. I så fall stämplar man vid start och löper med snitsling(band) till
punkten där labyrinten börjar.

•

Då man går sin bana i labyrinten löper man till på kartan märkta
kontroller i nummerordning och ”stämplar” där, endera genom att rita
eller skriva på ett stämplingskort eller genom att stämpla med en
stämplingsbricka. Ifall man använder sig av stämplingsbrickor så stämplar
man också vid mål-kontrollen, annars passerar man den.

•

Efter att deltagaren kommit i mål så kontrolleras deltagarens
stämplingskort för att få bekräftelse att deltagaren besökt rätt kontroller i
rätt ordning. Ifall man använt sig av koder och färger så kontrollerar man
att de stämmer. Ifall man använt sig av stämplingsbricka så läser man av
den med hjälp av en MTR maskin.

•

Deltagaren går fram till kartlådorna och kollar att de besökt rätta
kontroller. Vid alla kartlådor finns en lista i vilken ordning man borde på
respektive bana ha stämplat. Om man har flera ledare kan det vara bra
att en av dem är vid kartorna. Om kontrollerna är i rätt ordning är
utförande godkänt. Då placerar deltagaren kartan i rätt låda och väljer
följande karta och börjar en ny labyrint. Om ordningen på stämplingen är
fel kan man försöka på nytt.

Banorna
Av kontrollerna har man gjort ett antal olika
banor. En bana tar cirka 1 minut till 3
minuter. Därmed har man under 30 minuter
möjligheten att springa alla banor ett antal
gånger. Tanken är att alla banor skall springas
i nummer ordning (Start, 1,2,3,4, och mål).
Det rekommenderas att banorna läggs i
numrerade lådor för att ha bättre koll över
vilka banor man sprungit.

Hur bygger man en
labyrint?
Var förberedd på att det tar tid att bygga upp en labyrint. Du behöver
över en timme att förbereda dig. Du behöver ett område på ca 50 x
80 m. Labyrinten är ritad så att den är c 20 – 25 m bred och 30 – 40
m lång. Två normala steg är en meter. Du behöver en gräsmatta eller
ett skogsområde med glest av träd. Ifall du använder dig av ”käppar”
som labyrintvägg, notera att de bör vara mjukare mark så att du kan
trycka ned käpparna. Ifall ytan är hård eller om du är inomhus kan du
använda dig av koner.
Detta behöver du för att bygga upp en labyrint (för ca 30 deltagare):
•

30 st. käppar med hörnjärn eller koner för labyrintväggen. Ifall
du inte har koner kan du använda dig av t.ex. Stolar. 16 st.
Käppar, koner etc. För kontroller

•

b. 30 st. käppar utan hörnjärn: för att bygga labyrinten, du
behöver 35

•

Ca 20 stycken kontrollskärmar för kontrollpunkterna

•

Snitselband två rullar á 70 m

•

20 stycken ”stämplingsenheter”. Du kan välja att använder du
koder, färgpennor eller emit stämplingsenheter. Ifall du
använder dig av emitstämpling, kom ihåg att lägga koder på
enheterna och ha en 0 för starten.

•

Stämplingskort: Lappar som man kan fylla i koder/rita in färg
eller emitbrickor 40 st

•

Numrerade A4 kartor ca 90 stycken sammanlagt av 8-10 olika
banor. Ifall du lägger kartorna i ett plastfodral så kan du
återanvända kartorna betydligt längre. Beroende på hur många
banor du ha så många A4 lådor.

•

2 kartor med alla kontroller, för att hjälpa till med uppbyggande
av labyrinten

•

Ifall du använder dig av emit: Dator med eresultslite
programmet, och MTR med minst tre rullor papper! Glöm inte
att ladda MTRn och datorn!

INLÄRNING FÖR DELTAGARE
Då man håller labyrintorientering för unga, speciellt för barn, så skall man tänka på att hålla en kort och
tydlig introduktion. Dessutom är det bra om allting är färdigt byggt och klart för att sätta i gång.
Följande moment skall gås igenom med gruppen/deltagarna (punkt 1-6 är introduktion för deltagarna
och punkt 7-10 är själva övningen).
1. Berätta och visa vid kartorna: Gå först till kartorna med gruppen. Visa en karta och förklara att det är
en bild uppifrån av terrängen/gården/labyrinten (TAKPERSPEKTIV). Låt alla ha en karta i handen.
2. Vid kartorna: Förklara till näst stämplingssystemet som ni använder i er labyrint. Ifall ni använder er
av färgpennor och kritor som stämpling, berätta om det. Ifall ni använder er av stämplingsbrickor, lönar
det sig att behandla det vid startpunkten och förklara att alla stämplar förutom på kontrollerna, även
vid start och mål samt att tiden börjar efter att man stämplat vid starten.
3. Vid startpunkten: Visa här hur man passar kartan. Rikta kartan så att man tittar på labyrinten så som
den ser ut i verkligenheten. Håll alltid mål på kartan så som den är i verkligheten. Ifall du använder
emitstämpling, kan du visa här hur det fungerar i praktiken.
4. Vid kontrollpunkterna: Visa hur kontrollerna ser ut och betona att de skall löpas i nummerordning.
Det rekommenderas att en ledare visar exempel från labyrinten, gör en kort demonstration runda och
fortsätter därifrån till mål.
5. Vid mål: Gå fram till mål, förklara att alla går via mål. Berätta att alla stämplingar(koder/färger) kollas
här. Ifall ni använder er av emitstämpling, betona att man ska stämpla i mål och då tar tiden slut samt
att följa den utmärkta rutten till MTR-läsaren.
Ifall ni är flera ledare kan en stanna i labyrinten och hjälpa deltagarna i labyrinten. Deltagarna kommer
högst troligen ha svårt med att passa kartan så det är bra om en vuxen är inne i labyrinten.
6. Efter demonstrationen: Gå med gruppen tillbaka till kartorna längsmed en utmärkt rutt och be
deltagarna lägga kartorna i rätt låda eller sen kan de gå banan ifråga. Ifall ni använder er av
stämplingsbrickor/emitar kan ni dela ut av dem på samma.
Ledaren har skrivit för alla banor de rätt koderna på en laminerad A4.
7. När alla har en karta i handen så är det bara att börja övningen. Ha gärna fortfarande en ledare i
labyrinten, en som kollar stämplingarna och en som står vid kartorna. Många hinner alla banor, i början
kan det gå långsamt. Om gruppen duktig går det att arrangera en tävling på en av banorna för dagens
snabbaste tid

Stämplingsmetoder till
labyrinten

Bygg upp labyrinten
1. Börja byggande med att mäta ut hörnen och märka ut dörrarna
2. Dra snitseln (bandet) runt
3. Märk ut punkterna där en vägg inne i labyrinten börjar. Bygg en vägg i gången med snitsel.
4. Märk ut rutten från start till kartorna, ifall du har starten utanför labyrinten
5. Märk ut rutten från mål till MTR-läsaren med snitsel
6. Placera kontrollerna i Labyrinten med hjälp av kartan med alla kontroller. Ifall du använder dig av emitstämpling,
lägg ut emitenheter.
Tillägg gällande Emitar: Skriv upp koderna för kontrollen på kartan med alla kontroller. Lägg vid start finns alltid en
0-enhet.
b. 1-54
2-55
3-80
4-70
5-54
mål-100
7. Placera kartorna så att de är i egna lådor. Vid alla lådor skall det finnas en A4 med i rätt koder för att deltagarna
skall kunna granska hur de löpt.
11. Öppna MTR-läsaren och kolla pappret
12. Plocka fram Emit-brickorna
Om du drar linjerna i sanden är det viktig ätt märka hörnen med stenar eller kolon. Annars slits Labyrinten. Inne kan
du använda koner eller häckar och olika typ av stolpar för att märka labyrinten.
Kontrollenheterna kan placeras på marken

Använd gärna fantasi
och tillämpa!

