Banlaggarnas ord
Linnéklassikern 2016 avgörs i Nåsten med tävlingsarena i de fina ängsmarkerna i söder. Terrängen är
väldigt varierande, där vi som banläggare har försökt hitta de olika terrängtyperna och använda dem så
bra som möjligt på samtliga banor.
När vi började vårt banläggningsprojekt i vintras var arenan bestämd. Vi startade därför med att på två
helt olika håll lägga några olika banor för att få ihop både långa och korta samt svåra och lätta banor.
När vi lagt våra banor tittade vi på varandras banor för att se vad vi gillade bäst. Vi fastnade då för en
start på själva arenan, dels för att det är nära, men mest för att det var lättast att få till en bra inledning
på samtliga banor därifrån.
När vi sett att det via de ledstänger som fanns gick att få till bra lättare banor försökte vi hitta
vägvalssträckor som går att använda på alla banor. Det blev en hel del streck på kartan som sedan
byggdes ihop med kortare sträckor som tillsammans skapade en riktigt bra kombination av både långa
och korta vägvalssträckor och riktigt utmanande orienteringstekniska partier. Om det har varit möjligt
har vi alltid försökt att få till en vägvalssträcka om inte det orienteringstekniska störs av det. Det har
resulterat i att vi tror att de flesta klasser kommer få fler vägvalssträckor än de brukar ha på en tävling.
Och de som säger att Uppland är platt och det alltid gäller att gå rakt på kommer att få tänka om.
Detaljrikedomen är överlag hög vilket gör att det har varit relativt enkelt att hitta orienteringstekniska
utmaningar. Terrängen har en del större sankmarker som kan vara tunglöpta av både vatten och
undervegetation. Blåbärsris finns också som blir tungt när det kommer upp i knähöjd. På de öppnare
höjderna är det däremot endast mossa som hindrar framfarten, så där kan det gå riktigt fort. I och med
hög detaljrikedom är terrängen ofta väldigt småkuperad och det gör att det inte går att springa platt
överallt. Även om det inte är många längre sluttningar kan det bli riktigt jobbigt att springa över tio
höjder med fem meter klättring upp för ena kanten. Detta kan resultera i att vägvalsproblematiken blir
svårare i och med att du som tävlande ska avgöra hur mycket kraft du måste lägga på att genomföra ditt
vägval.
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