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Boka om radioorientering

1 Forord
Radioorientering har flere navn fra revejakt til
radiopeileorientering (RPO), og amateur radio
direction finding - ARDF som er den
internasjonale betegnelsen på sporten.
I radioorientering skal man med hjelp av en
radiopeilemottaker, kart og kompass finne postene
i løypa på kortest mulig tid. Hver post er en
radiosender som sender et morsesignal som er
forskjellig for hver sender. Kartet brukes til å
orientere seg i terrenget og til å beregne hvor
postene ligger ved krysspeiling.
Det er flere varianter av radioorientering, i Norge
løper vi i skogen som et orienteringsløp, med den
forskjellen at postene er små radiosendere.
I østlandsområdet arrangeres det ukentlige løp i
sommerhalvåret, samt norgesmesterskap, ski-RPO
og nattløp. Nordisk mesterskap i radioorientering
arrangeres årlig på omgang mellom Finland,
Bilde 1. Ole LA2RR og Karin LA8UW
Sverige, Danmark og Norge. Internasjonale løp
arrangeres i regi av den internasjonale radioamatørorganisasjonen IARU hvert annet år henholdsvis
verdensmesterskap og regionsmesterskap. Det arrangeres EYAC, ungdomsmesterskap for barn i
alderen 14 og 16 år. Norge var arrangør av verdensmesterskapet i radioorientering i 1984 og EYAC
2016.
I tillegg til internasjonale løp finnes det flere åpne nasjonale løp. Det mest kjente er 5-dagers løpet i
Tsjekkia som tilbyr ulike løp i tillegg til tradisjonelle 2m og 80m løp. Norge har i flere år arrangert
grensetreff på vårparten med deltagelse fra Norge, Sverige og Danmark.
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1.1

Forfattere

Heftet er skrevet av Jon Sletvold, LA9NGA med god hjelp
til korrektur og faglig innspill av Thomas Kaiser, LA0OH.
Begge har lang erfaring fra orientering og radioorientering
med flere mesterskapstitler i Norge og Norden, og har
deltatt i flere VM og EM med sølv i lagkonkurranse som
beste plassering.

1.2 Utgave
Revidert temahefte utg. 1. Utgitt oktober 2010
Revidert april 2012 med nye konkurranseformer og
korrekturrettinger.
Revidert utg. 3. Utgitt mai 2014 med oppdatert informasjon
om løp og regler

Bilde 2. Jon Sletvold, Thomas Kaiser, VM sølv
2008

Revidert utgave 4, januar 2016 med endringer i overskrift og rettigheter.
1.3

Kopirettigheter

Boka om radioorientering av Jon Sletvold er lisensiert under
Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal Lisens.
Dette temaheftet er tiltenkt brukt for alle som ønsker å lære seg radioorientering. Heftet er utgitt av
Radioorientering Norge og kan fritt distribueres til bruk i opplæring og informasjon om
radioorientering.

1.4 Forslag og innspill til temaheftet
Et godt temahefte blir til ved å få tilbakemelding på innhold, enten det er mangler eller noe som er
dårlig forklart. Ta kontakt med forfatterne enten det er ris eller ros.
Send forfatteren en epost: jon.sletvold@vikenfiber.no
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2 Historie
Radioorientering har bakgrunn i sivil og militær radionavigasjon og radioamatørhobbyen.
Teknologien er utviklet etter behovet for å spore radiosendere, for eksempel å finne
nødpeilesendere, fiendtlige radiosendere eller radionavigasjon i båter og fly.
Radioorientering, eller revejakt som det tidligere
ble kalt, begynte i 1920-årene i USA. Den har
siden utviklet seg omkring i verden i ulike
retninger. Her i landet startet aktiviteten rundt
1955 med de første konkurransene mellom
svensker og nordmenn. Det er størst aktivitet i
Øst-Europa med blant annet Russland, Tsjekkia og
Ukraina som de store nasjonene.
I Norge varierer aktiviteten fra distrikt til distrikt.
De ivrigste løperne er medlemmer av
interessegruppen Radio Orientering Norge.
Gruppen arrangerer ukentlige løp fra snøen går i
Bilde 3. Start nordisk mesterskap 2003, Gran Hadeland
april til slutten av oktober, og terminliste for
løpene er tilgjengelig på hjemmesiden. Løpene er åpne for alle som ønsker å delta, og det er mulig å
låne utstyr av foreningen.
Radiopeiling brukes til mange formål. Eksempler er lokalisering av dyr eller jakthunder som er
utstyrt med radiosendere. Biler og båter kan være utstyrt med radiosendere for oppsporing hvis de
er stjålet, og radiopeiling viktig for å lokalisere nødpeilesendere i skip og fly. Skredsøkere er et
annet eksempel på radiopeiling hvor redningspersonell kan peile seg frem til de som ligge runder
snøen ved hjelp av radiosignaler fra skredsøkerene.
Wikipedia har en egen side om radioorientering og varianter av sporten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_direction_finding

2.1 Organisering
I Norge er radioorientering aktiviteter organisert under foreningen Radioorientering Norge.
Foreningen har som formål å arrangere ukentlige løp, anskaffe og vedlikeholde utstyr og utvikle
sporten med rekruttering og informasjonsvirksomhet.
Radioorientering Norge er en interesseorganisasjon under Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). NRRL
er ansvarlig for å arrangere Norgesmesterskap i radioorientering samt Nordisk Mesterskap hvert 4
år. NRRL har en egen manager knyttet til Radioorientering Norge.
NRRL er organisert under International Amateur Radio Union – Region 1, (IARU – Reg 1.)
Annethvert år arrangeres det Region-1 mesterskap og påfølgende år VM som organiseres av IARU
internasjonalt
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2.2 Alle kan delta
Det kreves ikke radioamatørlisens for å delta i
radioorientering, og dette er en sport som kan
passer alle uansett alder og ambisjonsnivå.
Det er en fordel å ha kunnskap i kart og
orientering, enten i form av deltagelse i o-løp
eller turorientering, men disse ferdigheter vil man
også lære gjennom radioorientering.
Forkunnskapen til de som begynner med
radioorientering vil variere og det er anbefalt å
prøve seg på enkle nybegynnerløyper de første
gangene. Løypene lages slik at alle kan finne
postene og føle at de behersker utfordringene, og
lær sporten gjennom mestring hvor
vanskelighetsgraden økes etter hvert.
Det er beskrevet ulike former for
nybegynnerløyper i kapittel 6, og disse er ment
som forslag til hvordan ulike mestringsoppgaver
som starter enkelt og øker vanskelighetsgraden
etter hvert.

Bilde 4. Stian Eilertsen, 80m Bygdø 2009
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3 Radiopeiling
I radioorientering brukes to ulike
frekvensområder, henholdsvis 80m
(3.5MHz) og 2m (145MHz). For begge
frekvensene gjelder samme prinsipp med
peiling av retning og signalstyrke.
Radiobølgene har forskjellig utbredelse.
80m radiobølger følger landskapet og gir
presis retningsbestemmelse. Signalene på
2m skjermes av åsrygger og fjell og
reflekser gjør peilingene vanskeligere.

3.1

Frekvens og lydstyrke

Radiopeilemottakeren har to kontroller, en Bilde 5. Peiling med 80m mottaker mot post
for frekvens og en for lydstyrke. Signalet i hodetelefonene varierer i styrke avhengig av hvilken vei
antennen peker. Ved å vende radiomottakeren i ulike retninger hører man i hvilken retning signalet
er sterk eller svak og på den måten bestemmer man retningen og avstand til radioposten.
80m peilemottaker som rettes mot posten
ved å sikte langs antennen i den retningen
signalet fra posten gir laveste lyd. Kursen
til posten bestemmes fra kartposisjonen,
eller ved å ta kursen mot detaljer i terrenget
som kan være trær, høydetopper eller andre
detaljer.
Når radiomottakeren vendes slik at
signalstyrken blir sterk kan man anslå
avstand til postene. Erfarne radio o-løpere
kan angi ganske nøyaktig avstanden til
postene ved hjelp av signalstyrken, men
det vanligste og mest korrekte er å
krysspeile posisjonen ved hjelp av to eller
flere peilinger.

Bilde 6. Retning mot post i landskapet

Krysspeiling av postene får man når peilinger til en post krysser hverandre. For å få dette til må man
bevege seg i terrenget og ta peilinger fra ulike posisjoner. På 80m gir krysspeilinger en veldig god
stedsangivelse av postene, gjerne med en nøyaktighet på 100m i en avstand på 1km
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3.2 Orienteringskart
Til orientering er orienteringskart (o-kart)
hjelpemidlet for å finne ut hvor man er og
veivalg frem til postene. O-kartet er en grafisk
representasjon av terrenget ved bruk av
symboler og farger.
Et orienteringskart er alltid rettet mot magnetisk
nordpol. Eventuelle endringer er markert på
kartet, også områder med magnetisk materiale
som kan påvirke kompassretningen.
Kart til radioorientering har normalt en
målestokk på 1:5000, 1:10 000 eller 1:15000. På
et o-kart med målestokk 1:10 000 tilsvarer 1cm
på kartet 100m i terrenget.
Ekvidistanse eller høydekurver er tegnet som
brune linjer og viser høydeavstanden i terrenget.
Høydekurvene er viktig hjelpemiddel for
veivalg og for å vurdere signalstyrken på 2m.
Vanlig høydeavstand er 5m mellom linjene.
Hver 5.de ekvidistanselinjene er tykkere slik at
det er enklere å telle 25m høydeforskjell.

Fargene på kartet er gruppert etter
terrengdetaljer som vist i oversikten under.

Bilde 7. Eksempelkart for radioorientering

Brun farge

Brune farger angir terrengformasjoner vist som høydekurver og koller.

Grønn

Vegetasjon, jo mørkere farge jo vanskeligere er det å komme seg frem

Blå

Vann, myr eller bekk

Grå og sort

Fjell eller berg som steiner, skrenter, stup.

Sort

Menneskeskapte detaljer som veier, hus, strømstolper.
Harde detaljer som stein, skrenter, ur.

I tillegg til vanlige o-kartfarger brukes magenta til markeringer på kartet som o-poster i klassisk
orientering, start, mål eller annen viktig informasjon.
Kartsymboler angir hvilke terrengdetaljer kartet viser og er ofte trykket på kartet. Symbolene er i
henhold til norm for o-kart, feks ISOM.

Radioorientering Norge

Side 9

Radioorientering

3.3 Radiopeilemottaker
Mottakere til radiopeiling er laget for å være enkle å bruke. De skal være robuste og ikke koste for
mye. Det er mange ulike mottakere i bruk i dag i radioorientering. Mange er laget av ivrige
radiopeileentusiaster og selges som rimelige byggesett. Det finnes i tillegg mottakere fra ØstEuropa og Kina som kan kjøpes ferdig.

Bilde 8. Illustrasjon 80m mottaker – hodetelefoner er ikke vist

3.4 Mottakere for 80m
80m mottakere er laget på et enkelt prinsipp med kontroll av frekvens og lydstyrke. Peileantennen
er enten en ferrittstav eller en loop antenne som gir god retningsbestemmelse, selv om antennen kun
er 15 til 20 cm lang.
Lydstyrken kontrolleres med volumkontrollen. Jo høyere lyd jo nærmere er posten, og lydstryken
justeres ned for at man skal kunne peile mot det svakeste signalet.
Frekvenskontrollen endres vanligvis ikke under løpet fordi postene sender på samme frekvens, men
det kan være behov for å justere frekvensen under løpet. I internasjonale løp brukes målsendere, og
da skiftes frekvensen etter at alle postene er funnet slik at man kan peile seg inn mot mål.
3.5 Mottaker for 2m
På 2m brukes det mottakere med yagi antenne med to eller flere antenneelementer som en TV
antenne. Størrelsen på antennen er ca 1m, og postene peiles ved å lytte etter det sterkeste signalet.
Det er litt vanskeligere å peile på 2m fordi antennen ikke gir like nøyaktig peiling på 80m
mottakeren, og i tillegg er det andre egneskaper med signalet som skiller peilinger på 2m som gir en
egen utfordring.
Radioorientering Norge
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Mottakere for 2m har innstilling for frekvens og lydstyrke. Lydstyrken brukes som indikasjon på
avstand til posten og til å justere mottakeren slik at den kan peile signalet på nært hold.
Retning mot post

Frekvens

Lydstyrke

Bilde 9. RPO mottaker 2m

Bilde 10. Stian Eilertsen peiler 2m under EYAC 2012

3.6 Kjøpe eller bygge mottaker til radioorientering
Mottakere fås som byggesett eller som ferdige mottakere. Et byggesett krever erfaring i lodding og
måling, men det er forholdsvis enkelt for den som har loddet sammen elektronikkbyggesett
tidligere. For de som ønsker å prøve radioorientering er det enkleste å låne mottaker av foreningen
Radio Orientering Norge, enten ved egen deltagelse i løp eller låne et sett av mottakere og sendere
for bruk i lag eller foreninger
NRRL www.nrrl.no
Radioorientering www.radioorientering.no
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3.7 Radiosendere
Radioorientering bruker sendere som styres
automatisk av elektronikk med klokkefunksjon.
De mest avanserte senderne kan starte på angitt
klokkeslett når konkurransen begynner og
programmeres med ulik frekvens, mens de
enkleste senderne starter når de slås på og har
en fast frekvens.
Senderne plasseres ut i terrenget med antenne
og o-flagg som postmarkering. O-flagget er likt
det som brukes i vanlig orientering, med unntak
av størrelsen som er 15x15 cm.
Det er ulike sekvenser på postene avhengig av
løpstype. I standardløp med fem poster
er perioden 5 minutter og postene sender i 1
minutt på og er 4 minutter av. Etter en periode
gjentas sendesyklusen. Radiosenderne er
synkrone og innstilt slik at de ikke sender med
overlapp. Målsender brukes ved noen løp og sender
kontinuerlig på en egen frekvens.

En periode

Post 5

Post 1

Post 4

Post 2

Post 3
Bilde 11. Sendersyklus

Den sikreste måten å feste jordradialene på er i en
grein eller rot ved senderen. De ytre endene strekkes
ut ved å føre de ned i lynget og ligger løse i enden.
På 80m vil signalet fra senderen bli påvirket av
kabler og andre metallkonstruksjoner som henger
nærmere enn ca 100m. Plasser senderen i god
avstand fra strømledninger, metallgjerder ol. Hvis
man er i tvil kan man foreta kontrollpeilinger rundt
radiopostene og eventuelt flytte posten om det er
vanskelig å peile korrekt fra alle retninger.

Radioorientering Norge
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3.8 Sette opp 80m post
Sendere for 80m består av en senderboks som
tilkobles en vertikal antenne og jordradialer. Den
aktive vertikale antennen henges opp i et tre slik at
den henger klar av stammen og mest mulig utstrekt i
vertikalt retning. Jordradialene legges ut i terrenget
slik at de gir et jevnt fordelt signal i alle retninger.
Det brukes fra en til tre jordradialer på ca 8m lengde.

Maks 3m
sender til post

Bilde 12. Antenneoppsett 80m
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3.9 Sette opp 2m post
2m sendere består av en senderboks tilkoblet
antenne med en koaksialkabel. Antennen
henger horisontalt, og er enten laget som en
rund haloantenne eller to dipoler i kryss.
Antennen skal henge 1.5 til 2m over bakken
og må ikke berøre trær eller greiner som vil
påvirke egenskapen til denne.

Maks 3m
sender til post
1.5m – 2m

3.10 Postflagg og registreringsenhet
For både 80m og 2m skal postflagget og
registreringsenhet plasseres i nærhet av
senderen slik at løpere som befinner seg fra 3
til 5m ifra skal kunne se postflagget. Dog må
plasseringen ikke medføre at løpere
uforvarende forstyrrer senderoppsettet slik at
etterfølgende løpere får endrede betingelser.

Postflagget skal være lett å se de retningene
løperne forventes å komme inn mot posten.
Dette vurderes av løypeleggeren for hver post,
Bilde 13. Antenneoppsett 2m
og det er alltid bedre å legge posten litt for
synlig enn å lage et løp hvor tilfeldig retning
til posten er avgjørende for hvor raskt en løper finner posten.
For nybegynnere er det en fordel å plassere flagget slik at det veldig er lett synlig, gjerne på 20 til
30m avstand. Det kan være vanskelig å peile korrekt mot posten i nærområdet, og derfor skal poster
for nybegynnere være lett synlige.
3.11 Signal fra postene
For å skille postene fra hverandre har hver sender sin morsesignatur med prikker og streker. Det er
de siste prikkene som telles for å skille postene fra hverandre. Post en har en ”prikk”, post 2 har to
”prikker” og opp til post 5 med fem ”prikker”.
Post
1
2
3
4
5
Mål

Symboler
MOE
MOI
MOS
MOH
MO5
MO

Morsekode
-- --- •
-- --- ••
-- --- •••
-- --- ••••
-- --- •••••
-- ---

3.12 Mikrosendere og sprintsendere
Det er flere ulike sendertyper som er tilpasset trening og sprintløp. Til fox-o brukes mikrosendere
med rekkevidde ned i 100m og kontinuerlig sendesyklus med bruk av bokstaver eller tall som
identifikasjon. Antennelengden er 10-15cm vertikalt og plasseres på bakkenivå slik at rekkevidden
Radioorientering Norge
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skal være mulig å begrense.
Mikrosendere er enkle å sette ut med sin korte antenne og lette vekt. For nybegynnere er dette et
godt alternativ til å lage startløyper med ulike sekvenser, ulike frekvenser eller kontinuerlig sending.
Rekkevidden for mikrosendere på noen mW er opp til 1000m.
I sprint er kravet at senderen skal ha større effekt enn mikrosendere og det brukes 2-3m lang
vertikal antenne med radialer. Rekkevidden er flere km og syklusen er fast på 12sek pr sender og to
ulike frekvenser og hastighet på identifikasjonen mellom de to sløyfene som brukes i sprint.

Bilde 14. Svensk implementasjon av sprint 80m basert på standard 80m sender

3.13 Tekniske data for 80m sender, IARU regler
Frekvens:
3510 ... 3600 kHz
Frekvensstabilitet:
50 ppm
Kanaldeling:
30 kHz
Uteffekt:
1-5W
Modulasjon:
A1A nøklet bærebølge
Hastighet telegrafi:
8 ... 15 WPM
Antenne:
Vertikal
3.14 Tekniske data for 2m sender, IARU regler
Frekvens:
144.50 – 144.90 MHz
Frekvensstabilitet:
50 ppm
Kanaldeling:
200 kHz
Uteffekt:
0.25 - 1 W
Modulasjon:
A2A nøklet bærebølge modulert med tone
Modulasjonsgrad:
75% +- 5%
Hastighet telegrafi:
8 ... 15 WPM
Antenne:
Horisontal
Antennehøyde:
2-3m

Radioorientering Norge
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3.15 Tekniske data for sprint 80m, IARU regler
Frekvens:
3510 ... 3600 kHz
Frekvensstabilitet:
50 ppm
Kanaldeling:
30 kHz
Sender uteffekt:
0.3 - 1 W – 1 minutts periode
Modulasjon:
A1A nøklet bærebølge
Hastighet telegrafi:
8 ... 15 WPM
Antenne:
Vertikal, 4m
3.16 Tekniske data for foxoring 80m, IARU regler
Frekvens:
3510 ... 3600 kHz
Frekvensstabilitet:
50 ppm
Kanaldeling:
30 kHz
Målsender uteffekt:
1 - 5 W – sender kontinuerlig
Postsendere:
10mW – sender kontinuerlig
Modulasjon:
A1A nøklet bærebølge
Hastighet telegrafi:
8 ... 15 WPM
Antenne:
Vertikal, 30cm

De tekniske egenskapene til senderne er laget for at det skal være mest mulig like forhold landene
imellom når det arrangeres internasjonale mesterskap. Senderne vi bruker i Norge er i henhold til
disse reglene, og våre radiomottakere kan brukes i internasjonale mesterskap uten å måtte justeres
inn.
Detaljerte regler om sendere og arrangementene finner på sidene til IARU:
http://www.ardf-r1.org/ardf_rules

Radioorientering Norge
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4 Orientering uten radio
Radioorientering er enklere å lære dersom man har erfaring med vanlig orientering, enten ved at
man deltar på vanlige o-løp eller turorientering. I Norge er det o-klubber i hele landet, og det
arrangeres ukentlige treningsløp hvor alle som ønsker dette kan delta. Det er klasser for ulike
ferdigheter. For oversikt over o-klubber og terminlister kan man søke på hjemmesidene til Norges
Orienteringsforbund.
Til orientering er det ikke nødvendig med
spesialutstyr, selv om det finnes egne sko og otøy. Regelen sier at klærne skal være heldekkende
over bein, og ellers er det å kle seg etter vær og
vind.
Kompass er et viktig hjelpemiddel for orientering
av kart og til å holde kursen i områder hvor det er
få holdepunkter på kartet. Et vanlig turkompass
vil fungere bra til orientering og radioorientering.

Bilde 15. EKT brikke til registrering av poster

Postene i orienteringsløp registreres med en elektronisk brikke, mens det fortsatt er mest vanlig med
klippetang i turorientering. Brikken kan enten kjøpes på nett i Idrettsbutikken eller leies av
arrangørene. Brikken inneholder informasjon om postpassering og tiden til postpasseringen. Dette
gir en fin mulighet til å analysere løpet i forhold til andre o-løpere.
4.1 Kartkontakt
I orientering er det et viktig å vite hvor man er på kartet. Veivalget til neste post gjøres fra detaljene
på kartet, enten det er store og tydelige stier eller vann eller mindre detaljer som høydekurver som
kan være vanskelig å se for nybegynnere.
O-kunnskaper kan man lære gjennom å lese om orientering, men det er mye mere morsomt å prøve
seg frem ute i skog og mark og samtidig treffe andre o-løpere. Noen o-ferdigheter er det uansett
smart å kunne på forhånd.
4.2 O-løp
Start på o-løypa er markert på kartet med en trekant og postene skal finnes i en obligatorisk
rekkefølge (i motsetning til radioorientering hvor rekkefølgen er en del av utfordringen). Mål er
markert på o-kartet med doble ringer. Mellom postene er det markert en linje for å vise
postrekkefølge, men veivalget bestemmes utifra kart og terreng.
Løypene har ulik vanskelighetsgrader. De enkleste løypene for nybegynnere legges langs ledelinjer
som stier eller andre detaljer på kartet som er enkle å følge. Nivågraderingen går i stigende
rekkefølge fra N til C, B og A nivå. På A nivå kreves det gode o-ferdigheter med bruk av ulike
teknikker.
Postenes plassering er beskrevet med symboler eller tekst, f.eks. stein, søkk, ur. I tillegg er den
ekstra informasjon om hvor postene ligger i forhold til detaljen, som nord for stein, under ur, osv.
Radioorientering Norge
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4.3 Veivalg i orientering
Veivalg er en av utfordringene i o-løp.
Postene plasseres på ulike detaljer i terrenget
som krever ulike teknikker for veivalg. Kartet
skal vise hvordan terrenget ser ut frem til
posten, og det er opp til den enkelte løper å
vurdere veivalget fra egne forutsetninger som
løpsstyrke og o-kunnskap.
Veivalg i orientering er begrenset av
postrekkefølgen, mens i radioorientering er
postrekkefølgen en del av vurderingen den
enkelte løper må gjøre. Dette er en av de
største forskjellene mellom orientering og
radioorientering.
Erfaringer i vanlig orientering er nyttige i
radioorientering. Det er derfor god trening i å
delta i o-løp til utvikling av egne ferdigheter i
radioorientering, som vurdering av veivalg
rask kartlesing og kondisjon.
Kondisjon og løpsstyrke øker ved at man i
større grad må løpe gjennom mer krevende
terreng enn i radioorientering hvor man har
større frihet til å løpe rundt på stier.
Bilde 16. Eksempel o-kart klassisk orientering

Deltagelse i vanlig orientering gir i tillegg en
mulighet til å spre informasjon om
radioorientering til o-miljøet.
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5 Peile og finne poster
Postene peiles ved å lytte til signalstyrken når radiopeilemottakeren vendes i ulike retninger.
Det tar litt tid å lære seg å peile på en raskt og sikker måte. En god start er å øve seg i et område
hvor man ser postene og man kan prøve seg frem med mottakeren.

5.1

Svakeste signal viser
retning til posten
Peiling mot posten på 80m gjøres
ved å sikte langs antennen til
mottakeren og finne retningen
hvor signalstyrken er svakest.
Mottakeren snus frem og tilbake
noen ganger til man hører hvor
lyden er svakest. Dette gjøres
flere ganger, først i store
bevegelser og deretter i mindre
bevegelser i den retningen
signalet er svakest.
Etter hvert som man blir flinkere
vil peilingene bli bedre, og det
går raskere å finne nøyaktig
retning. En erfaren radio-o løper
bruker 5 til 15 sekunder på
retning, avstand og til-fra peiling
som er forklart i neste kapitel.

Bilde 17. Peile retning mot svakeste signal

På kartet kan man tegne inn en
linje fra det stedet man er og i
retningen langs antennen som
vist på figuren. Det som gjenstår
er å bestemme til-fra retningen
fordi lengdeangivelsen kan gå
begge veier.
Lyden er sterkest med langsiden
mot posten, og dette er en
indikasjon på avstand til posten.
Det er ikke lett å angi nøyaktig
avstand, men forskjellen mellom
styrken på poster som ligger i
samme retning er en indikasjon
på hvem som er nærmest eller
lengst bort.
Radioorientering Norge
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5.2 Til og fra retning
For å bestemme til-fra retningen har radiomottakeren på
80m en egen elektrisk antenne, og fremgangsmåten er
forklart under.
Start ved å peile med langsiden på antennen mot posten
mot det sterkeste signalet.
Antennevelgeren trykkes inn og radiopeilemottakeren
vendes direkte rundt 180 grader. Signalstyrken vil variere
og posten ligger i den retningen hvor signalet er sterkest.
For å være sikker på retningsbestemmelsen kan man gjenta
denne peilingen noen ganger ved å vende mottakeren 180
grader rundt og lytte på forskjellen i signalstyrke.
Husk å slippe antennevelgeren ved peiling mot det
svakeste signalet.
Bruk tid på å lære hvordan mottakeren fungerer. Det er vist
ulike metoder for å begynne med radioorienteiring i kap 6,
og bruk av mottakeren er en viktig del av dette.
5.3

Bilde 19. Til-fra signal med antennevelger inne

Tegn peilinger på kartet

Når retningen er bestemt til posten må retningen overføres
til kartet. En måte er å plassere kartet i nord-sør retning
ved hjelp av et kompass, for deretter å tegne langs
antennen fra det stedet man er på kartet og i retning mot
posten. Det er også mulig å ta kompasskursen i den
retningen posten er for så å tegne inn denne på kartet.
Tegn postene med nummer 1 til 5. Bruk lange streker om
avstanden er vanskelig å bedømme eller korte når
signalstyrken og krysspeilinger tilsier at posten vil være i
et gitt området. En sirkel kan også brukes til å markere
området posten ligger i.
Med erfaring og trening i radioorientering er det mulig å
huske peilingene i hodet uten å tegne på kartet. Det gir
ikke like god hjelp i å beregne hvor posten er på kartet,
men man sparer tid i forhold til å tegne på kartet og
eventuelle feilpeilinger blir ikke værende igjen som et
forstyrrende element. De krever litt erfaring og huske
peilingene og derfor anbefales det å tegne på kartet for
nybegynnere.

Radioorientering Norge
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5.4 Veivalg i radioorientering
En av de spennende utfordringene med radioorientering er veivalg og postrekkefølge. Det er flere
faktorer som vil påvirke dette, og hvert løp har sine utfordringer. Terrenget påvirker radiosignalet i
stor grad på 2m hvor åser og fjell skygger for signalene og reflekser kan gi peilinger i helt gal
retning. Dette kan motvirkes ved å løpe over høydedrag og topper.
5.5 Start løpet med å få oversikt
Når løpet starter er første mål å peile alle postene
og beregne avstand. Styrken på signalene er
indikasjon på avstand, og tar man hensyn til
retningen kan man anslå postrekkefølgen. Den
antatte rekkefølgen endre seg under veis i løpet.
Kjente detaljer på kartet er en god start for
peilingene og for å holde kartkontakt. Dette kan
være veier, stier, vann, høydepunkter som man
løper mot mens man peiler postene og anslår hvor
de kan være på kartet.
Bestem første post man skal finne og bruk okartet til å finne bete veivalg. Under veis til denne
posten sjekkes retningen og styrke til de andre
postene.
5.6 Les kartet
Hold kartkontakt. Dette er spesielt viktig når man
løper raskt mot postene og sjansene for og miste
kartkontakt er stor. Hvis man først har mistet
kartkontakten har man heldigvis muligheten til å
løpe på radiokurs mot neste post og under veis se
etter tydelige kartreferanser slik at man finner ut
hvor man er og får kartkontakt.

Bilde 21. Mulige postplasseringer

5.7 Radiobølger i terrenget
Veier er raske å løpe på, men strøm eller telefonlinjer kan gjøre peilingene vanskelig på 80m.
Tilsvarende kan rørgater under bakken påvirke signalet noe.
På 2m skal man holde høyde i terrenget for å få gode peilinger. Daler og søkk passeres i perioder
hvor man ikke har behov for å peile inn poster. På 2m kan senderstyrken blir svakere selv om man
nærmere seg posten. Dette skjer når det ikke er fri sikt til posten, og da må man fortsetter i samme
retning mens man peiler hele tiden for å være sikker på at peilingen er korrekt.
Dødsoner kan oppstå på 2m når det ikke er mulig å bestemme retningen mot posten. Slike områder
oppstår der det er reflekser, og den beste måten å unngå dette på er å peile mens man beveger seg.
Radioorientering Norge
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5.8

Veivalg mot post

I nærområdet til posten er det viktig å finne den
i den perioden posten sender. Her må man være
raskt til beins for ikke å miste sendetiden.
Nærområdet er avstand til post mindre enn ca
200m.
Følg raskeste vei i retning mot posten, og helst
på stier eller veier om mulig. Hold kursen litt på
skrå mot posten i nærfeltet for da vil peilingen
snu seg i det man er på høyde med posten. I
kombinasjon med stier er dette de raskeste måte
å finne posten på i nærområdet.
Kompasskurs mot post burkes for å finne
posten når avstanden er kort og posten har
avsluttet sendingen før man kom helt frem.
Kursen peiles med mottakeren og kompasset
brukes til å holde denne. Sikt mot trær eller
andre referanser som er 50 til 100m fra de du er.
Løp til dette stedet og ta en ny kurs mot neste
referansepunkt.
Det er mulig å finne posten på over 100m
avstand på denne måten.

Radioorientering Norge
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6 Nybegynneropplæring
Det er mange ulike hensyn å ta for nybegynnere ved opplæring i radioorientering som alder,
erfaring med orientering, tekniske ferdigheter og kondisjon.
Begynn med få poster og som er enkel å finne. Når man lærer seg hvordan radiopeilemottakeren
virker kan man gradvis øke vanskelighetsgraden.
Utvikling av ferdigheter i radioorientering krever kunnskap både i kart og kompass og i bruk av
radio. For å få dette til er det derfor nødvendig med en gradvis opparbeidelse av kunnskap gjennom
å øve på enkeltelementer av sporten. Mange er ivrige i starten og tenker ikke på samme måte som
erfarne RPO løpere. Begynn derfor med enkle øvelser hvor fokuset er en og en ny aktivitet hver
gang.
6.1 Nybegynnere
Alle som skal introduseres til radioorientering starter med enkle øvelser hvor man lærer seg bruk av
radiopeilemottakeren. I den første øvelsen er det ikke nødvendig å finne til-fra retning.
Begynn med et åpent område som en park eller skog som avgrenser området og er lett løpbart.
Avstandene mellom postene skal være korte:
Barn < 50m
Ungdom < 100-200m
Voksne < 100-400m

6.2 Introduksjon
En til to poster legges slik at deltagerne vet
hvor de er til en hver tid.
Øv på å stille inn radiopeilemottakeren med
frekvens og styrke og hvordan man sikter mot
postene for å finne retningen.
Gå eller løp frem og tilbake i området og bli
kjent med signalene som sendes fra postene,
hvordan styrke varierer med avstanden til
posten og hvordan man stiller inn radioen.
6.3 Krysspeiling
Bilde 23. Peile mot to poster langs veg
Finne postene med krysspeiling på kartet.
Tegn peilinger fra angitte steder mot postene. Gå til nese sted som er angitt og ta nye peilinger som
tegnes på kartet. Kontroller deretter peilingene med andre deltagere og avslutt med å finne
senderne.
Radioorientering Norge
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6.4

Rekkefølge på poster

Neste utfordring er å bestemme rekkefølge
postene skal finnes i. Bruk et område som er
begrenset både på kartet og i terrenget, og
gjerne merkede løyper hvis det er yngre
deltagere som ikke har gode kartkunnskaper.
Før man går ut i terrenget skal postene peiles og
man anslår avstanden til. Ute i terrenget tar man
nye peilinger og får krysspeilinger til postene.
Start alltid med to poster i en treningsrunde,
deretter utvides løypa til tre, fire osv.
Tegn peilinger på kartet fra flere utgangspunkt
og hør på styrkeendringen nå man beveger seg
mot stedene der krysspeilingene treffer.
Når man har tilstrekkelig krysspeilinger tegner
man en ring rundt det stedet man tror posten er
plassert.
Til slutt skal man finne postene ved å peile seg
frem til disse og kontrollere hvor postene var
plassert i forhold til der man trodde de var.

Radioorientering Norge
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6.5

Flere poster i nybegynnerløype

Etter hvert som man blir dyktigere og dyktigere kan antall poster og lengden på treningsløypene
øke. Momenter som kan forenkle treningsløypene er:

Begynn med peilinger fra start og korriger eventuelle feil.

Legg postene i tilknytning til stier.

Plasser postene i en naturlig rundløype og angi start post.

Marker på kartet med ringer i hvilke områder postene ligger.

Bruk merkede løyper for å vise hvilken vei en erfaren RPO løper vil ha startet sitt løp.

Marker alle postene klart og tydelig.

Bilde 25. Nybegynneløype med 5 poster
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7 Løypetyper og varianter
I Norge er en normalløype et sted mellom 4 og 6 km lang og har 5 poster. Start og mål er på samme
sted, og det er fellesstart. Løypene tilpasses terrenget og må ta hensyn elementer som veier, dyrket
mark, kraftledninger og vilt. I dette kapitlet er det vist et forslag til hvordan en løype kan utformes,
og en praktisk fremgangsmåte for å lage et løp.
7.1 Forberedelse
Normalløype planlegging starter med å frembringe kart og besøke området. Vanligvis tar
løypekontroll like lang tid som å løpe. O-kart kjøpes fra de lokale o-klubbene.
Plasser postene på kartet og tenk ut hvilke utfordringer løypa skal ha. En normalløype er tiltenkt de
som har god erfaring i radioorientering og skal finne alle postene. Nybegynnere kan også delta, men
de får da beskjed om hvilke poster de skal finne. Løypelengden bestemmes fra raskeste veivalg og
om terrenget er lett- eller tungløpt med store høydeforskjeller.
7.2 Løypelegging
Utfordringene i et løp er i første rekke veivalg og postrekkefølge. Ved å legge løypa slik at flere
postrekkefølger er mulig vil man skille de som tenker strategisk og er dyktige til å følge med på kart
og peilinger.
Utfordringer er:

at minst to av postene bør gi utfordring på postrekkefølge

en av postene er uten krysspeiling

avstanden mellom postene varierer fra ett pass til flere pass

terrenget varieres fra løping på sti til myr og skog uten stier som kan brukes
7.3 Løypeeksempler på kart
De påfølgende sidene viser løyper på o-kart og hvordan dette kan legges ut. I nasjonale løp er mål
og start samme sted. Dette gir noen andre utfordringer enn internasjonale løp hvor start og mål er på
ulike steder.
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7.4 Sprint internasjonale regler
I sprint er postene inndelt i to sekvenser hvor man starter med de på laveste frekvens og via
mellomposten (markert som nr 36) tar postene på den høyeste frekvensen . Det er kort avstand
mellom postene, fra 200 til 400m og total lengde blir under 2 km. For at dette skal gå raskt er
perioden til postene kun ett minutt, og de sender kun i12 sekunder når der er aktive. For å skille
postene fra hverandre er det i tillegg ulik telegrafihastighet på senderne. Mellomposten sender ”…”
(morse S) kontinuerlig på en egen frekvens, som målposten som sender ”-- ---” (morse MO).
Kartmålestokk er normalt 1:5000 eller 1:2500 i sprint. I hvor stor grad man skal bruke kartet er
avhengig av om løypa bruker egenskaper i terrenget som man må følge med på, for eksempel
barrierer som ikke kan krysses over alt.
Postene bør legges slik at det gir noen vurderinger av veivalg som man bør kunne forvente av
dyktige RPO løpere. Eksempelvis kan man legge en av postene nært start men likevel som en
naturlig sistepost til mellomposten eller mål
I denne konkurranseformen er det om å gjøre å
holde hodet kaldt og følge med på sendernes
styrke. Det er ikke tid til å stå i ro å peile, her de
det full fart hele tide siden postene sender med
korte perioder.
Siden avstanden er kort er det nesten ikke
nødvendig å justere på mottakerens
styrkekontroll, men kun bruke laveste eller nest
laveste lydstyrke. Det er korte perioder lik at
man må øve seg på å bestemme til og fra
retningen raskt.
Bilde 26. Sprintløype 80m

7.5 Normalløyper 80m og 2m
I en normaløype er det 5 poster med start og mål på hvert sitt sted. I treningsløp legger man
vanligvis start og mål på samme sted for å forenkle logistikk med transport av tøy og utstyr, og det
gir minst like bra treningsutbytte da man får ett ekstra veivalg fra start. Det er ingen fasit på gode
løyper, men det er viktig å få med gode veivalg hvor man skal bestemme riktig veivalg og dra fordel
av dette i løpet.
På karteksempler er start og mål på samme sted. For løpere med mindre erfaring er denne løypa
forholdsvis enkel hvis man ønsker å følge stier og veier. De som er raske til å løpe kan orientere seg
frem gjennom skog og mark direkte mot postene, med andre ord kan man kombinere
vanskelighetsgraden i samme løype.
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Fra start vil det være et naturlig veivalg
å gå mot post 1 eller sør mot 3 eller 5.
Post 1 er lagt slik at det blir noe
skogløping frem til posten, og det er
ikke noe naturlig stivalg til denne. Post
2 og 3 vil gi en utfordring i veivalg da
det er enkelt å løpe sti, men løypa blir en
del lengre enn direkte til 2.

1

2
Ved å legge post 4 nede i kartets
sørøstlige hjørne bør man kunne peile
seg frem til veivalget 1-2-4.

3
4

5

Post 3 kan være en utfordring etter post
4 hvis løperen ikke følger med. Det er
fristende å følge veien til post 3, men da
blir det en ekstra tur ned til post 5 før
mål.

Bilde 27. Eksempel 80m RPO løype

7.6 Arrangere løpet
Før løpet må postene settes ut i skogen. Disse er batteridrevet og må derfor settes ut i timene før
løpet. En metode for å gjøre dette enklere er å sette ut antenner og postflagg dagen før løpet. Da vil
utsettingen av senderne være en mye raskere og enklere oppgave enn å gjøre alt på en gang.
Løperne får kart med kartbrett som viser hvilket område på kartet postene befinner seg på. Før start
er det kartmontasje, men det er ikke tillatt å peile. Eventuelle endringer på kartet, områder som skal
unngås og lignende skal det opplyses om før start. Sjekk senderne før start ved å peile retning og
styrke og vurder dette med hva som er forventet i forhold til hvor postene ligger. Hvis det er store
avvik kan dette være en informasjon som løperne bør ha før start.
Fellesstart er en enkel måte å arrangere løp for førstemann i mål har vunnet. Hvis det er veldig
mange startende så er det bedre med puljestart. I så tilfelle bør det være 15 minutter mellom
gruppene slik at de som kommer bak ikke skal få fordel av ventende personer på postene som gir de
gratis peiling inn.
Etter løpet skal det presenteres en fasit som viser postenes eksakte posisjon. Det er ikke alltid alle
har fått med seg postenes beliggenhet. I tillegg er den avsluttende diskusjonen en fin anledning til å
diskutere veivalg og strategier.
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7.7 Alternative løyper
Den enkleste måten å endre løpet på er å endre lengden på løypa. I tillegg er det mange andre
spennende måter å lage RPO utfordringer.
7.8 Sprintløype
Dette er en løype på 1-2km hvor postene er godt synlige, terrenget er lettløpt og oversiktlig og
postene kan peiles på forhånd. Et tilleggsmoment er å gi løperne selv valget for når de ønsker å
starte og på den måten beregne tiden til første post. Dette er en løype hvor postene finnes uten lange
ventetider, og krever raske beslutninger.
7.9 Trippelløype
Tre korte runder med 2m og 80m radioorientering før den avsluttes med vanlig orientering. Før start
peiles postene i den løypa man starter i. Etter hver runde må man skifte utstyr i vekslingen slik at
man kan følge med på utviklingen i løpet.
7.10 7 poster
Vanlig i Sverige hvor postene enten har 10 minutters pass eller 5 minutters pass og kortere sendetid.
Tiden måles fra start til den siste posten er funnet og ikke ved en målpassering.
7.11 Fox-oring
Er en form for RPO hvor postene er markert på kartet, men sender med så svak styrke at man må
være innenfor kartmarkeringene for å finne postene med peilemottakeren.
Flere varianter finnes med løyper som har fra 5 til 10 poster, stafett eller andre kombinasjoner.
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8 Bygge og vedlikehold av utstyr
Utstyr til radioorientering er ikke ”hyllevare” i sportsbutikker. Dette må enten lages selv som
byggesett eller bestilles fra utenlandske leverandører. Foreningen RON har tilgjengelig byggesett og
ferdige mottakere for salg eller utlån, og kan skaffe byggesett for de som ønsker å lage dette selv.
Byggesett er radiomottakere som kan monteres og loddes sammen ved hjelp av en loddebolt og
enkelt verktøy som avbiter og skrujern. Til å teste utstyret trenger man en radiosender. Til
radioorientering brukes enkle radiomottakere, og det tar omtrent en kveld å montere en enkel
mottaker for 80.
Vedlikehold av utstyret er viktig for å unngå feilsituasjoner eller dårlige peilinger under løp.
Eksempel på feil kan være dårlig følsomhet og feilbedømming av avstand til postene.
Normalt vedlikehold består i å tørke utstyr som har vært i bruk under regnvær og sjekk av
følsomhet og antenne for eksempel etter fall hvor radiomottakeren har fått et kraftig støt.
Batteriskift er en del av vedlikeholdet og gjøres etter behov tilpasset mottakerens strømforbruk. Et
godt råd er å skift batteri før viktige konkurranser, og teste batteriet ved å la mottakeren stå på i ca
1 time for å avdekke eventuelle feil på batteriet hvis det er en feilproduksjon.
Sendere sjekkes jevnlig for uteffekt samt spenningsmåling av batterier for å avdekke eventuelle
celler som har sluttet å virke. Etter bruk i fuktig miljø må senderne tørkes ved at de åpnes og tørkes
i romtemperatur. Ved vanninntregning må kretskort vaskes i teknisk sprit eller annet
vannavdrivende væske samt tørkes i en varmeovn på 70-100C uten batteri tilkoblet og når eventuell
brannfarlig væske er dampet bort.
Trimme mottakere gjøres ved å sjekke rekkekvidde og peile mot en post med kjent avstand i et
åpent område.
Mottakere for 80m må jevnlig justere til-fra retningsantennen. Denne kontrolleres ved å justere et
potensiometer inne i mottakeren. Se bruksanvisning for mottakeren eller spør andre RPO løpere om
hjelp til dette.
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9 Appendiks
9.1 Linker
Norges Orienteringsforbund:
NRRL
IARU
Radioorientering Norge
Orienteringskart:
Wiki radioorientering

http://www.nof.no
http://www.nrrl.no
http://www.ardf-r1.org/
http://www.radioorientering.no
http://en.wikipedia.org/wiki/Orienteering_map
http://no.wikipedia.org/wiki/Radiopeileorientering
https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_direction_finding

9.2 Ord og uttrykk
ARDF
Amateur Radio Direction Finding
Ekvidistanse
Høydeavstand mellom brune kurver på o-kart, normalt 5m
Ferrittstav
Antenne laget av en 10-15 cm lang stav av ferritt. Ofte brukt i AM
mottakere
IARU
International Amateur Radio Union
ISOM
Internasjonal norm for sprint o-kart
Jordradialer
Antennetråd som legges på bakken
Krysspeiling
Peiling fra ulike posisjoner som krysser hverandre
Krystall
Elektronisk komponent som gir en fast radiofrekvens.
Loopantenne
Sirkulær antenne
MHz
Megahertz, betegner antall svingninger for et radiosignal
NRRL
Norsk Radio Relæ Liga
Målestokk
Forholdet mellom mål på et kart i forhold til virkelig mål
RPO
Radiopeileorientering
WPM
Hastighet telegrafi, antall ”PARIS” ord pr minutt
Yagi antenne
Vanligvis kalt ”TV antenne”. Brukes på 2m.

9.3 Leverandører
ok2bwn

Radioorientering Norge

http://www.ok2bwn.cz/
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9.4

Kartsymboler

Kartsymboler er internasjonale symboler brukt i
orienteringskart.
Ikke alle orienteringskart har forklaring på symboler
trykket på kartet, derfor er det nødvendig å lære seg de
mest alminnelige symbolene.
Huskeregel for fargene er:
 Sort er hardt eller laget av mennesker.
 Blått er vått.
 Grønt er vegetasjon, jo grønnere jo tettere
vegetasjon.
 Gult er åpne områder som eng og utmark.

Bilde: 28 Kartsymboler
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