
 
 

Banläggarskola (nivå 2) som webbkurs 2.2 & 

6.2.2021  
Zoom – kurs, länk skickas till anmälda deltagare efter att 

anmälningstiden gått ut 

 
Ti 2.2 17.00 - 20.00 Banläggarskola (SSL nivå 2) 

Lö 6.2 9.00 – ca. 16.00 Banläggarskola (SSL nivå 2) fortsätter, 

*innehåller inslag av Ocad-utbildning från ett banläggarperspektiv 
**klass 1 banläggare med intresse/behov att förnya banläggarkortet har möjlighet till detta genom 

att delta på utbildning och fungera som gruppledare/mentorer under delar av utbildningen 

 

Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du uppdatera din banläggarkompetens? Vill 
du utveckla dina kunskaper i att använda Ocad? Nu har du möjligheten till detta på FSO:s 
banläggarskola (SSL nivå-2) 2.2 & 6.2. Utbildning arrangeras virtuellt som webbkurs (via Zoom). 

Kursen lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och 
tävling. Under kursen lär du dig också vad du skall tänka på då du planerar banor. Som utbildare 
fungerar Kristian Forsell, kristian.forsell59@gmail.com, (OK Raseborg). Hela utbildningen 
arrangeras på svenska. 

25 pers. ryms med på utbildningen och du kan delta på kursen oberoende av egen 
hemort/hemregion. 

Behörighet 

Ett godkänt utförande av Banläggarskolan ger behörighet att ansöka banläggarkort klass 2 av det 
nationella orienteringsförbundet Suunnistusliitto. För att delta på utbildningen bör man göra några 
förhandsuppgifter. Utbildaren skickar förhandsuppgifter innan utbildningen åt anmälda deltagare. 

 



 
 

Anmälning och pris  

Deltagaravgiften är 25 €/person (max 150 € /förening). Avgiften faktureras efter kursen av 
deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse). Anmäl dig senast torsdag 28.1.2021 (kl. 
23.59) genom att fylla i denna anmälningslänk. 

Utrustning och programvara 

Använd egen dator. Under kursen används banläggnings- och kartritningsprogrammet Ocad. Ocad 
kan och bör laddas ner innan utbildningen startar. Ocad är ett avgiftsbelagt program, men man kan 
ladda ner och använda en testversion av programmet, som är i kraft 21 dagar. Testversionen bör 
således inte installeras innan 17.1. Ocad finns tillgängligt på: https://www.ocad.com/en/trial/ 

Välkommen med på banläggarutbildning! 

FSO 

https://www.lyyti.in/banlaggarskolawebb2021
https://www.ocad.com/en/trial/

