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ÖVERSIKT

Alla träningar finns att läsa om med kartklipp, syfte, skala och övrig information i detta PM.

När lägret startar vill vi att du har haft en dialog med din tränare om eventuella möten,
uppföljningar och prioriterade pass. 

Vi vill att du använder vår mall som skickas ut och gör en tydlig plan.

Boende nr 1
Las Cruceras
Bilresa 1,5 h

Boende nr 2
Villa Castora

Bilresa 1  h

Byte av boende
fredag - Bilresa 1,5 h

Mixed relay
lördag

Flygresa
dit

Flygresa
hem

OL multitech
6,5km - Cabeza
Mesada, Hoyo
de Pinares (25
min) - PET13

OL - Middle 
(2 loops) 
Navaluenga
(30 min)

OL - Middle
4,7km 
Peguerinos
(på väg till nästa
 boende)



ONSDAG 4e FM

ONSDAG 4e EM

MEDELDISTANS
Var: Navaluenga  (35 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 3-6,5 km
Syfte: Komma in i terrängen, låg fart

Om träningen:
Vi startar det här lägret med ett kortare pass där vi lär känna terrängen ordentligt.
Se till att inte missa på det här passet, sänk farten ordentligt och diskutera innan och 
efter med folk runt omkring.
Lite att tänka på är vad det är för vegetation, vad det är för sikt i de olika färgerna på
kartan, hur stora branterna är och hur stenar/punkthöjder ser ut.  

MOMENT OL
Var: Cabeza Mesada, Hoyo de pinares
(25 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 7km
Syfte: Fortsätta lära känna terrängen

Om träningen:
Vi löper en moment-bana med fortsatt låg fart. Träningen är
uppdelad i tre olika moment som kommer varteftersom under
banan. Ni möts av korridor, brunbild och ”stenbild”. 

Se till att identifiera dina svagheter i den här typen av terräng genom
att ta dig an varje moment med 100% fokus.

Banan går att korta av på flera ställen, vi rekkomenderar alla
att löpa lite av varje moment på banan. 
 



TORSDAG 5e FM

TORSDAG 5e EM

”ONE MAN (HEN) RELAY”
Var: Infierno de Navalmoral (35 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 8 km
Syfte: Lär dig öka tempot men låt det inte gå ut
över tekniken.

Om träningen:
Vi löper en ”One man relay” som är uppdelad på tre sträckor. Du löper varje sträcka 
själv och om du vill korta av passet kan du välja att bara löpa en eller två sträckor.
Här kan man starta ensam eller i grupp, efter varje intervall är det ca 1 km jogg tillbaka
till starten som är densamma på varje sträcka.

Se till att du ökar farten lite i taget och om du bommar så sänker du farten igen.
Från parkeringen är det va 400 meter till start.
 

SPRINT OL
Var: Navalmoral (30 min bil från boendet)
Skala: 1:4.000 Ekvidistans: 2,5m 
Distans: ca 3,5km
Syfte: Löpa en sprint i tävlingsfart

Om träningen:
I Navalmoral väntar alltså en helt vanlig sprint OL på 3,5 km. På kartan finns två stycken
kartbilder, när du kommer till kontroll 12 växlar du till kontroll 13 på andra kartbilden.

Här får du verkligen uppleva en häftig sprint som kommer att kräva snabba beslut och
framförhållning. Välj rätt vägval och tänk på att försöka bibehålla farten ut från kontrollen
i rätt riktning mot nästa.

Se upp för vanligt folk på gatorna, det blir en hel del trånga passager. 
 



FREDAG 6e FM

FREDAG 6e EM

OL-SLINGOR
Var: Burgohondo Este (40 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 6 km
Syfte: Löpa lugn OL-teknik, lär dig orientera på stenar
och branter.

Om träningen:
En långsträcka in i ett bo med 3 omslutande slingor blir
starten på en grym dag full med OL-godis.
Här väntar en lite mer öppen terräng, men just i kontroll-
tagningarna blir sikten ofta begränsad. låga buskar som
kan bli tuffa att forcera omsluter ofta svarta detaljer så 
som stenar och branter. Se till att ha en plan för detta.

Välj själv om du löper alla slingor eller endast 
någon/några.

 

MEDELDISTANS OL
Var: Peguerinos (på väg till nästa boende)
Skala: 1:7500 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 4,7 km
Syfte: Använd alla dina nya skillz från de tidigare
träningarna och ”sy ihop säcken” med en perfekt
utförd medeldistans. 

Om träningen:
Vi löper på en ny karta från 2019. Här väntar en unik terräng men du kommer definitivt
att ha användning av alla de olika momenten vi tränat på under föregående pass på lägret.

Passet är lågintensivt, men var bestämd i kontrolltagningarna och gå in för att verkligen
göra det du tränat på.

Lär dig hur de ”tjocka” branterna ser ut och undersök hur de olika gröna områdena går att
forcera i farten. Detta blir något väldigt unikt!

 



LÖRDAG 7e FM
MIXED RELAY
Var: La Cabrera Village  (50 min bil från boendet)
Skala: okänd, Ekvidistans: okänd
Distans: okänd
Syfte: Tävlingsmoment i okänd terräng

Om tävlingen:

All info kommer i separat PM
Ni kommer att bli indelade två & två av oss tränare
i mixade lag med dam/herr, det blir en stafett där ni
löper två sträckor vardera.

 



SÖNDAG 8e FM

SÖNDAG 8e EM

MEDELDISTANS I TÄVLINGSFART
Var: LA Cabrera east (50 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 5km
Syfte: ”Tävla” individuellt i ny terräng

Om träningen:

Vi löper om Spaniens JVM-test från 2019.

Ni bjuds på en rejäl mix av de terrängtyper ni fått uppleva
under lägret. Här väntas häftiga gråa berghällar jämnsides
med höga brantkanter och öppna gräsytor/öppen mark.

Växla ner ordentligt när det behövs, men puscha kroppen
och tekniken där du känner att du kan höja farten. 

 

NATT OL
Var: La Berzosa (30min bil från boendet)
Skala: 1:7.500 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 5km
Syfte: Prova på natt-OL utomlands i ny terräng

Om träningen:
Öppen terräng med små detaljerade partier av stensamlingar och gråa hällar.

Här gäller troligtvis taktiken ”rakt på med flexibilitet”. De områdena med grönraster kommer
att tvinga dig i sidled och störa din riktning genom natten, se till att bemöta dina pareringar
med perfekt kompass-korrigering och ha god överblick i sidled hela tiden.

Undersök hur stora brantkanterna är och se över möjligheterna kring förenkling.

 

 



MÅNDAG 9e FM

MÅNDAG 9e EM
MEDELDISTANS
Var: La Cercedilla ( 2 km, 5 min bil från boendet)
Skala: 1:10.000 Ekvidistans: 5m 
Distans: ca 4-6 km
Syfte: Avsluta med ett skönt och avslappnat OL-pass

Om träningen:
Vi löper en OL nära boendet som bjuder på en hel del kupering med roliga 
sluttningskontroller och tydliga vegetations-variationer. Du väljer själv hur långt du springer,
vi har efterfrågat en medeldistans som är 6 km med avkortningsbar variant på ca 4 km.

Se till att känna efter ordentligt hur mycket krafter du har kvar efter förmiddagens långpass,
fyll på ordentligt som vanligt för att morgondagens långa resdag itne ska bli alltför slitsam.

På denna träning kan det dyka upp elever från det lokala OL-Gymnasiet, KUL!

 

 

LÅNGPASS LÖPNING
Var:La Pinareja (2,5 km från boendet)
Skala: -  Ekvidistans: -
Distans: Valfri
Syfte: ”Running experience”

Om träningen:

Vi löper uppe i bergen intill boendet, 
eventuellt tar vi minibussarna en bit
upp då det är 2,5 km enkel väg till
starten på Strava-rutten här intill.

Enligt uppgifter är detta en riktigt
fin tur och vi rekommenderar er
att ta med mobilen!

 

 


