
Några tankar från en banläggare 

Jag är ursprungligen från Stockholmstrakten och min terräng-referens är också främst därifrån. Västerbottens 

kustnära områden liknar resten av den svenska östkusten, med lättlöpa detaljrika hällmarksskogar. Men däremellan 

har Västerbotten också mer av allt det som är jobbigt – större berg, längre sluttningar, högre blåbärsris, blötare 

myrar och stenigare mark. Det är ofta mer tunglöpt än vad det ser ut att vara. Åtminstone för oss med korta ben! 

Framför allt tycker jag att det är väldigt roligt att springa orientering i Västerbotten. Detaljrikedomen kombinerad 

med stora berg, branta steniga sluttningar och stora våtmarker skapar roliga förutsättningar för banläggaren. Rolig 

finorientering OCH utmanande vägval! Det är synd att säsongen är så kort… 

 

Jag och min banläggarkollega Simon tycker att vi är nybörjare – åtminstone om vi jämför med alla gamla garvade 

gubbar i klubben… Vi upptäckte att det var en riktig utmaning att lägga banor till ett mästerskap för ungdomar, helt 

enkelt för att det fanns så många åsikter om hur vi borde utforma tävlingen. För svårt? För lätt? För tufft? Lagom 

mycket gaffling? Varvning? För kort? För långt? Tänk på att skåningarna har långt att åka, stafetten får inte dra ut för 

mycket på tiden! 

Det är lätt att tappa integriteten som banläggare när man vill vara alla till lags, men också en kul utmaning att lyckas 

göra alla parter nöjda. Nu bryr vi oss mest om att ni ungdomar ska tycka att det är roligt. Jobbigt, kanske lite svårt… 

Men ändå ”värt”, som vi brukar säga!  

            

Banläggarkollegan Simon är ute på en sista koll innan  Banläggarna Anna och Simon besökte arenan en fin dag i början 

älgjakten drar igång.   på januari, då solen knappt nådde över trädtopparna. 

 

Det har regnat  mycket i Umeå den senaste tiden så att  bäckar och diken irnner över sina breddar. Vi hoppas att 

arenan hinner torka upp till nästa helg och att vi kan bjuda på riktigt fina västerbottniska höstdagar, med knallblå 

himmel och knallgula träd. Varmt välkomna! 

/Anna 

 


