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Redaktionens ord 
 

Sommaren är nu förbi och en lite försenad höst har nu på 
allvar visat att den är här för att stanna.  Men vilken sommar 
vi fick. Den som envist kom tillbaka och motvilligt tackade för 
sig i mitten av september. Svenska Överlevnadssällskapet har 
sannerligen utnyttjat denna fantastiska årstid på bästa sätt. Vi 
startade redan i maj med en en eldkurs nere i Skåne. Sedan så 
var det dags för vår grundkurs uppe i Fränsta. Två kurser 
parallellt med 37 deltagare. En månad senare var det dags för 
7 deltagare att utsättas för en strapatskurs utanför Örebro. 
Däremellan hade ett lag kämpat i de Estniska träskmarkerna i 
Överlevnadstävlingen Purgophja Retk. Nu i höst har vi hunnit 
med en jakt och fiskekurs hos Micael Åkerman upp i de 
ångermanländska skogarna. I slutet av oktober åkte åtta 
instruktörer till Estland för att deltaga på ett internationellt 
seminarium. Så kom inte och säg att det inte sjuder av liv i och 
runt omkring vår förening. 
   Som kontrast till allt detta gick Jonas Landolsi ut helt själv 
under midsommarhelgen för att testa om hans metod för 
överlevnadsträning även fungerar som tänkt i praktiken. 
Metoden går under namnet "JVMS 6" då han skulle förflytta 
sig 60 km på 60 timmar med en utrustning endast bestående 
av 6 saker. I detta nummer bjuds vi på en spännande läsning 
om hans tankar och idéer kring sin träning i överlevnad. Vad 
skulle ni läsare göra annorlunda? Vad skulle ni ha tagit med er 
för 6 saker om ni fått råda? 
    I förra numret av Överleva kunde vi läsa om Erik Palmqvist 
och hans deltagande på en vinterkurs i Finland. I somras var 
det  Finska Överlevnadssällskapets  tur att skicka en deltagare 
till vår grundkurs barmark, Elina Kekkonen.  Hon  har skrivit en 
intressant artikel om hur hon upplevde vår kurs jämfört de 
finska kurser som hon har deltagit i.  
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Info från Styrelsen 
 

 

Medlemsavgift 2014 
Det är dags att betala in medlemsavgift för 2014. Ni kan göra 
det genom att sätta in 250 SEK på plusgirokonto: 282901-8.  
 

Pensionärsrabatt 
Förutom studentrabatt så har vi nu infört en pensionärsrabatt 
på 1000 kr som gäller för våra grundkurser.   
 

Medlemsutskick! 
Vi strävar efter att i första hand använda oss av hemsidan 
eller vår Facebooksida för att sprida information om kurser 
eller annan verksamhet som vi tror kan vara intressant för 
våra medlemmar. 
 

Vi växer så det knakar på Facebook 
I en tid där många Facebooksidor inte längre växer i antal fans 
(medlemmar) så går vi mot strömmen. Vi har i dagsläget kring 
650 medlemmar på Facebook. Bara senaste månaden har det 
tillkommit över 50 nya medlemmar. Det är fantastiskt med 
tanke på att vi inte marknadsför sidan på något sätt. Missa 
inte att gå in där och ta del av allt som skrivs och 
kommenteras. 
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JVMS Midsummer Survival 

Äntligen är det dags för mig att testa min 
överlevnadsträningsmetod JVMS i praktiken. Kort 
sammanfattat består Jonas Vildmarks Metod för 
Överlevnadsträning (JVMS) 
av formeln [xobject+10xkm+10xh] vilken beskriver 
förhållandet mellan utrustning, sträcka och tid. Vid detta 
tillfälle har jag valt att genomföra en så kallad "JVMS 6" då 
jag skall förflytta mig 60 km på 60 timmar med en utrustning 
endast bestående av 6 saker. 

Text och foto: Jonas Landolsi 

Dag 1 

Det är en vacker och lugn midsommarmorgon och jag sitter i 
pickupen på väg ut till mitt torp ute i Långhundra härad för att 
förbereda mig inför min strapatsstart. Jag åt en stadig frukost 
innan jag stack hemifrån och då klockan slår 09:00 skall jag 
inleda mitt 2,5 dygn långa äventyr. Då detta är första gången 
jag provtrycker min metod i praktiken så har jag valt att starta 
och avsluta på Torp Jonas Vildmark. Det känns som att jag är 
på hemmaplan men stora delar av sträckan har jag aldrig 
besökt tidigare. Det skall bli spännande att se om jag tänkte 
rätt då jag satt vid datorns kartor (Eniro) för att planera en 
lämplig sex mil lång rundvandring här i Upplands östra delar. 
Då jag för ett år sedan för första gången publicerade min 
metod JVMS dröjde det inte länge förrän likasinnade 
bushcraft- och överlevnadsentusiaster hörde av sig med 
inspiration och tips. Inte minst vill jag tacka Svenska 
Överlevnadssällskapet för allt stöd.  
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            Före 

Jag ropar Glad Midsommar! … och härmed går "startskottet" 
för JVMS Midsummer Survival. Då jag kliver ut i skogens ljuva 
fågelsång går jag som Gud skapade mig plus nedan sex saker. 
    

1. Overall (Seafarer med huva, 65% polyester/35% bomull) 

2. Skor (syntetkängor från Lejon) 

3. Vattenflaska (Primus 1-liters Wide Mouth i rostfritt stål) 

4. Karta (Terrängkartan) 

5. Tändstål (Swedish FireSteel 2.0 från Light My Fire) 

6. Kniv (Fällknivens modell F1) 

http://www.jonasvildmark.se/2013/06/overall-seafarer.html
http://www.jonasvildmark.se/2013/06/kanga-lejon.html
http://www.jonasvildmark.se/2013/06/primus-flaska-wide-mouth.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Terr%C3%A4ngkartan
http://www.lightmyfire.com/products/sparking-fire-collection/swedish-firesteel-20.aspx
http://www.knivestoolsandart.se/2013/06/fallkniven-f1.html
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     Utrustningen, 6 saker 

Mitt val av klädsel, bara overall och kängor och inga 
strumpor och kalsonger, har gjort att många av er varnat för 
skavsår både här och där. Men det är mest mina fötter som 
jag redan nu vet kommer vara slitna på söndag kväll då jag 
förhoppningsvis sätter mig i bilen för hemresa mot Stockholm 
för att fylla en tom mage med efterlängtad mat. Eftersom jag 
gör denna strapats helt ensam och säkerheten alltid är 
viktigast vid sådana här övningar är nödkittet, som medtages 
utöver utrustningslistan, en vital del om olyckan skulle vara 
framme. Denna nödväska av höftmodell är endast till för en 
eventuell fara. Nödkittets innehåller första förband, en 
fulladdad mobiltelefon och en C-A-T (avsnörande förband). 

Efter en kort skogsvandring kommer jag fram till ett vackert 
fält vilket jag passerar längs en å. Bland det första jag ser i ån 

http://www.promoteq.se/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=650&category_id=93&keyword=cat&option=com_virtuemart&Itemid=1
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är ett rådjurskadaver. Detta är en bra påminnelse om att jag 
bör koka allt mitt dricksvatten under denna helg. 

Solen och den ljumma vinden smeker det vackert gröna fältet. 
"Ett härligt sätt att fira Midsommar" tänker jag för mig själv 
där jag vandrar. Jag kan tänka mig att det är fler än jag som är 
tacksamma för detta vackra väder, nu då de står där hemma 
på altanen och skrubbar sin färskpotatis. Väl inne i skogen 
igen slås jag av hur tät vegetationen är. Terrängen är betydligt 
mer svårforcerad än jag trott och detta straffar sig 
tidsmässigt. Då jag tittar på solen inser jag att jag redan ligger 
efter i tidschemat. Men jag nöter på och njuter av den vackra 
naturen. Jag gissar att det nu är ungefär +25°C och värmen i 
kombination med denna tuffa terräng tar på krafterna. Därför 
känns det härligt då jag på håll börjar se den sjö jag hoppats 
nå. 

 

 
 

        Tuff terräng 
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       Välkommen syn, ett av delmålen i sikte 

Fötterna svalkas i det sköna vattnet och medan jag dricker 
upp det sista ur min vattenflaska beundrar jag ett 
fiskgjusepar som häckar i en hög tall vid sjön. De försöker 
skydda sitt bo genom att locka mig från platsen och därför 
dröjer jag mig ej kvar allt för länge, vill ju ej störa i onödan. 
Det är fascinerande vad nära jag kommer viltet genom 
att vandra runt ensam så här utan en stor packning. Jag har 
redan mött en förvånad råbock, ett antal vackra huggormar 
och hört hur en flock vildsvin dundrat fram genom buskagen. 
Jag ser förövrigt en mängd spår efter de flitigt bökande 
vildsvinen ute i markerna. 

Efter ytterligare timmar anländer jag till nästa sjö där jag 
väljer att spendera min kväll. Det känns härligt att gnistra 
igång mitt äventyrs första eld med den näver jag samlat på 
mig under dagen. Nu kan jag snöra av kängorna och koka mitt 
efterlängtade vatten. Det är onekligen enklare med 
vätskeförsörjningen under vandringar mer norröver.  
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Där brukar jag kosta på mig att dricka vattnet direkt ur bäcken 
utan att koka det först. 

  

 

       Äventyrets första fridfulla eld 

Jag hade hoppats att ha avverkat tre mil vid det här laget, 
men då jag tittar på kartan inser jag att jag bara gått två mil. 
Min tanke var att dag 1 gå tre mil, dag 2 gå två mil och dag 3 
gå den sista och sjätte milen. Med detta upplägg trappar jag 
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ned intensiteten i takt med att mina fötter blir allt 
ömmare samt magens kurr. Istället för att sova för natten 
bestämmer jag mig därför för att endast vila en stund för att 
sedan försöka ta ikapp den sträcka jag ligger efter genom lite 
nattvandring. 

 

Dag 2 

Vid midnatt påbörjar jag min vandring i den magiskt vackra 
midsommarnatten. Natten är ljus och månen guidar mig 
genom den knäpptysta skogen. Under min vila, utan 
eld, kände jag att valet nattvandring var ett värmande beslut. 
Temperaturen känns ligga runt +10°C. Jag känner mig stark i 
kroppen och kan kötta på i ganska högt tempo genom den 
svala natten. Jag får träffa flera rådjur och en stilig räv som 
spännande låter mig bevittna honom ta sitt byte. I ett 
skogsbryn hör jag hur det brakar till och där står en ståtlig 
älgtjur.  
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        En ståtlig älgtjur drar min uppmärksamhet 

 

 

      Nattvandring i midsommarnatten 
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Efter att ha lagt ytterligare en mil bakom mig börjar det gry. 
Tröttheten gör att jag somnar in ovaggad i morgonsolen. Jag 
har inte tänkt bygga några avancerade bivacker under denna 
strapats. Istället sover jag rätt upp och ner där jag tycker 
marken är som torrast. Detta eftersom det är så pass varmt 
samt att jag är under en tidspress för att klara de sex milen 
på sextio timmar. Jag är dock glad för att kunna stänga igen 
min overalls huva som skydd mot kyla och ambitiöst surrande 
mygg. Jag får en del kommentarer angående regnställ och jag 
vet att jag sticker ut hakan då jag säger att min erfarenhet av 
regnkläder under förflyttning är att jag blir lika blöt av 
kondens och svett inifrån som av regn utifrån. Vandring och 
eventuell bivackbyggande gör mig ändå så blötsvettig att jag 
hellre nyttjar plagg i snabbtorkande material så jag kan torka 
mig vid elden då jag väl är stillasittande. 

 

 

  Världens största sovrum 
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Ett antal timmar senare vaknar jag utsövd och inspirerad. Det 
har hunnit mulna på himlen vilket ger ett mycket behagligt 
vandringsväder. Min förflyttning flyter på fint och terrängen 
är inte fullt så hård i dag. Ömmande fötter och kurrande 
mage, men ack en så fager och fridfull natur. Att ensam få rå 
sig i dessa sköna skogar gör underverk för själen. Hittills har 
jag endast ätit en näve bär så jag samlar lite kolhydrater och 
vitaminer i form av maskrosrötter och tallbarr inför aftonens 
lägereld. 

 

 

     Maskrosrötter och tallbarrste 

Då dag 2 skymmer samlar jag mycket ved då elden ska få 
värma mig i natt. Men innan jag somnar underhåller jag mig 
med att försöka fånga ett par kvicka fladdermöss på bild mot 
kvällshimlen. Det blir en skön men ytlig sömn då jag i 
egenskap av ensam eldvakt ej vill att den värmande elden 
skall dö ut. 
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Dag 3 

Då jag tacksamt möter den tredje dagens soluppgång känns 
det skönt att jag bara har en mil kvar att vandra. Kroppen har 
nu anpassat sig till svält så jag känner inte alls samma 
hungerkänsla i dag. Är lite mosig i huvudet av sömn- och 
matbrist, men stegen är ändå ganska lätta, inte minst tack 
vare min egensnidade vandringsstav.  

 

 

      Vacker soluppgång dag 3 

Nu är jag inne på mitt lilla äventyrs tredje och sista dag, känns 
som tiden gått fort. Men jag misstänker att detta beror 
på mitt fokus samt alla vackra upplevelser jag hunnit få. Det 
känns vemodigt men mest skönt då jag ser mitt torp börja 
tona fram i fjärran. Äntligen framme, och dessutom rejält före 
schemat! Solen visar mitt på dagen så jag får spendera resten 
av dagen utomhus här på torpets marker för att få ihop 
mina sextio utomhustimmar.  



Nummer 2 2013 löpnummer 72 

16 
 

Skönt att nu få tid att torka mina fötter vid brasan och sova 
lite. Jag drar igång en eld och slumrar till. Efter en behövlig 
sömn sätter jag mig upp och petar in en pinne i brasan. 
Känns bra att stirrandes in i elden filosofera och reflektera 
över vilken fantastisk upplevelse jag fått vara med om. Och 
inte en droppe regn under hela helgen! Jag är djupt tacksam 
att få möjlighet att uppleva allt detta. 

 

 

    Strapatsens sista tändning 

Det börjar dra ihop sig (både tiden och skinnet på mina nu 
torra och blåsbeprydda fötter) och jag kan belåtet konstatera 
att projektet JVMS Midsummer Survival nu är genomfört. I 
pickupen på väg hem börjar jag summera vad jag fått för 
erfarenheter av dessa tre dagar. 
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Näring, vätska och energi 

JVMS är tänkt att simulera en nödsituation där jag blir 
tvungen att välja förflyttning för att nå undsättning. 
Personligen anser jag, vid ett sådant scenario, att under så 
kort tid som tre dagar skall focus ligga på vätskeintag, 
förflyttning och att hålla sig varm. Sen kan ätandet av t.ex. bär 
och insekter vara en uppfriskande humörhöjare i farten. I ett 
annat scenario där jag väljer att stanna kvar på plats för att 
invänta hjälp skulle mitt fokus bli mer långsiktigt än i denna 
metod. Då skulle jag fördriva tiden med att etablera mig och 
göra mig bekant och bekväm på plats. Då kan tid spenderas på 
att förbereda större signaleldar, bygga skydd, samla mat och 
mer strukturerat sköta hygienen. Jag åt nästan ingenting 
under JVMS Midsummer Survival. Bären som brukar vara ett 
enkelt och uppfriskande tillskott hade ännu ej kommit igång 
men jag hittade dock några halvmogna ute på ett kalhygge. 
Jag memorerade allt jag åt under de sextio timmarna. 

1 näve bär (smultron och blåbär) 

1 näve maskrosrötter 

10 klöverblommor 

5 myror 

6,5 liter vatten 

0,5 liter tallbarrste 

Med tanke på hur fysiskt aktiv jag var borde jag nog druckit 
mer, men jag ville ej dricka detta områdets vatten utan 
att koka bort eventuella onyttigheter först. Därför fyllde 
jag upp mina vätskedepåer vid elden, såg till att ha en full 
vattenflaska efter varje eld och den litern fick sedan räcka 
fram till nästa eldning. 
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Totalt sov jag endast 7 timmar och vilade (slutna ögon) 3 
timmar, under de 2,5 dygnen. Jag måste dock säga att jag vid 
avslutad strapats kände mig oväntat bra i kropp och sinne. 
Självklart tog terräng, värme och sömnbrist på min prestanda, 
men ej på ett markant vis. Jag tror även att min motivation i 
kombination med adrenalin underlättade en hel del. Men det 
är fascinerande hur väl kroppen anpassar sig vid sådana här 
utmaningar. Jag vägde 83 kg på fredagsmorgonens 
strapatsstart och vid hemkomst på söndagskvällen hade jag 
gått ner 5 kilo till 78 kg. Alltså en fem kilos viktminskning 
på tre dagar. Detta är samma värden som jag tidigare 
upplevt vid liknande tidigare övningar, bl.a. under 
Överlevnadssällskapets Grundkurs Barmark 2009. Söndagens 
sena, lugna och långt utdragna middag bestod av sushi, pizza 
och fika. Det är härligt att känna hur snabbt kroppen reagerar 
på den näring som tillförs efter en period svält. Redan en 
kvart efter födointag inträder det sköna pirret i hela kroppen 
då varje cell fylls av efterlängtad energi. Sedan kommer 
paltkoman som ett tacksamt brev på posten. 

JVMS som metod 

När det kommer till själva metoden så tycker jag faktiskt att 
teorin håller. De två största lärdomarna jag fick denna "JVMS 
6" var: 

1. Det är lättare att hålla ett jämnare och skonsammare 
vandringstempo om jag redan innan vet exakt hur lång tid 
det tar att vandra den. Eftersom jag aldrig tidigare hade sett 
stora delar av helgens sträcka blev jag stundvis överaskad av 
den täta vegetationen. Detta gjorde att jag stressade onödigt 
mycket i början av min strapats. Det var lätt att uppskatta en 
ungefärlig sträcka i skogen med hjälp av datorns kartor, men 
det är först då jag är på plats som jag ser vegetationen till 
fullo. Det faktum att jag "gick i mål" redan åtta timmar före 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Paltkoma
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planen visar att jag skulle ha kunnat ta det lugnare i början. 
Det bör vara väsentligt lättare att hålla ett jämnare tempo om 
jag väljer en sträcka som jag tidigare gått, eller har en vän som 
gått, och vet hur lång tid den verkligen tar att vandra. Men 
trots denna "terrängmiss" vill jag ej revidera JVMS formel 
genom att lägga till mer tid. För i en riktig 
överlevnadssituation, då jag blir tvungen att förflytta mig, vet 
jag troligen ej heller då hur sträckan ser ut. 

2. Jag borde bytt ut kniven mot ett par sockor och tändstålet 
mot en vanlig gaständare. Jag trodde att mina väl sittande, 
mjuka och lätta kängor endast skulle orsaka lagom mycket 
skoskav. Men istället blev mina fötter betydligt mer slitna 
eftersom jag ej bar strumpor. Det är fascinerande vad töjbar 
huden är då vätska samlas mellan trampdyna och fot. Jag lät 
blåsorna spricka av sig själva istället för att dränera dem och 
på några ställen fick jag rejäla köttsår. Om min strapats hade 
varit länge hade mina fötter varit ett stort problem, inte minst 
med infektionsrisken av mina sår. Ett annat alternativ hade 
varit att välja ett par vandringssandaler i stället för kängorna. 
Men fördelen med kängor i detta område var säkerheten då 
den täta vegetationen gjorde att jag inte alltid såg var jag 
placerade mina fötter, bland huggorm och brännässlor. Så just 
för detta tillfälle borde jag ha bytt kniven mot sockor och 
behållit kängorna. Även om detta val smärtar en 
knivromantiker som jag själv! Men under längre vandringar är 
ju faktiskt fötterna värdefullare än kniven. Vid detta äventyr, 
då jag ej byggde några skydd, använde jag kniven i huvudsak 
till att, tillsammans med tändstålet, tända elden. Och det 
hade ju i ärlighetens namn en vanlig tändare gjort lika bra. 

Då jag förflyttar mig på detta fria sätt, med så liten packning, 
blir mitt fokus annorlunda jämfört med en "vanlig" vandring. 
Jag kommer mycket närmre naturen och det är inte utan att 
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det gör mig påmind om att vi människor också är djur i en och 
samma natur. Även om detta var en kärv strapats så upplevde 
jag den som mycket lustfylld. 

 

 

   Efter 

Jag hoppas JVMS kan inspirera dig till liknande äventyr. Du 
kanske skall ta med dig ett par vänner i höst och köra en 
"JVMS 12"? Hör i så fall gärna av dig så jag får höra hur du 
upplevde det. All feedback och input är välkommen. 

Du kan läsa om mer naturbus på jonasvildmark.se 

Ha en fin höst! 
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MY EXCHANGE WEEK AT GRUNDKURS 
BARMARK 2013 
 
I have been a member of the Survival Guild Finland now a 
couple of years, and last summer got an opportunity to 
participate in Swedish Guild's basic summer course. It was a 
very interesting and rewarding experience! Many people 
asked me how different it was from the Finnish basic course, 
so in this article I try to bring out some of the differences 
between these two courses. 
 
Elina Kekkonen 
 
In Finland there may be some small differences between basic 
courses, depending on instructors and their backgrounds. I 
base my article on Finnish basic course 2011 where I 
participated as a course member, and Finnish basic course 
2012 where I participated as assistant instructor. Also it must 
be kept in mind that I can compare them only with Swedish 
basic course 2013, and I don't know how much variety there 
exists between years in Sweden. 
 
The first difference I noticed already upon arrival. In Sweden 
we were 37 participants, meanwhile in Finland the maximum 
number of participants is usually 16. In Sweden there were 5 
instructors and assistant instructors during the theory part, 
and 3 during outdoor part. In Finland there are normally 5-6 
instructors and assistant instructors whole week. I must say 
that I was very impressed with the quality of instruction in 
Sweden! All the instructors seemed to feel very comfortable 
with speaking in front of people and knew how to be 
humoristic and relaxed while being very informative and 
accurate at the same time.  
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The second (and maybe the biggest) difference I noticed was 
that the courses were organized quite differently. In Sweden 
our course began with a theory part. During that time we 
stayed at Tjärnbostugan, slept in tents and got three meals a 
day. After theory part we had a short outdoor experience (3 
nights) to try everything in practice. In Finland participants 
sleep only the first night in a cottage, and spend the rest of 
the week (6 nights) outdoors. This means that in Finland 
there's not time to cover all the theory before going outdoors, 
so the lessons continue whole week and the instructors teach 
something new every day. Of course being without food 
means you are not energetic enough to concentrate very well 
on learning and will miss quite a lot of it. But you learn at least 
those things that are necessary in that place, in that situation. 
The purpose is not that the participants will remember after 
the course everything they have been taught, but that they 
get inspired to get back to these things and deepen their 
knowledge after the course. 
I think Finnish and Swedish ways work both well and it 
depends on person which one suite you best. I think in the 
Finnish course you get more familiar with hunger and how to 
cope with it, and being able to survive longer time gives you 
more confidence. As a result of longer outdoor part, you also 
learn more about group dynamics and psychological aspects. 
On the other hand the Swedish course may feel a safer way to 
start learning, and you will definitely learn more from the 
teachings than in Finland. I got an impression (just my own 
impression!) that the Swedish guild starts with the skills, while 
the Finnish guild starts with the psychological aspect: the 
Swedish Guild wants to give you tools for the challenge, the 
Finnish guild just sends you out and thinks you will learn 
during your challenge. 



Nummer 2 2013 löpnummer 72 

23 
 

 

 
 
Elina Kekkonen, member of the Survival Guild Finland. 
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The theory covered in these two courses is mainly similar. 
One very positive safety aspect in your course was that you 
teach people how to use knife. Nowadays it's not clear 
anymore that everybody knows how to use them safely. What 
missed instead, was teaching how to use first aid bandage if 
somebody hurts himself badly and it requires immediate 
action. Some other small differences could be found in fire 
lightning methods (for example in Sweden you show the bow 
drill, in Finland they show some other methods like 
gunpowder + wire or the magnifying glass of the compass) 
and in hunting theory (in Finland they skip this part 
completely). I also liked very much that you taught us how to 
use spruce roots as a string, and the different usage of willow 
bark. 
 
Since the time of the year and geographical location were 
quite different from my previous experience, I learned many 
new plants in Swedish course. Finnish course takes normally 
place in Lapland, in August, so quite often all you can find to 
eat is some berries, mushrooms, and perhaps some chaga 
mushroom, calluna flowers and pine needles for tea. Often 
the terrain is so rugged that it is hard to find even berries or 
mushrooms. We don't get any bait for fishing, and it's rare 
that someone gets fish during the course.  
 
There was a difference in how we did orientation. In Finland 
the groups orientate by themselves, each group alone 
(participants are divided in groups of 4-5 people). Everybody 
has his/her own compass and each group gets every morning 
a map that covers approximately one day's journey. The last 
day everybody has to orientate also alone (first checking the 
map and the orientation plan with an instructor). In 2012 the 
participants even had to orientate alone without a map (they 
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could have a look at it first and were allowed to draw their 
own map with some notes on a piece of paper if they 
wanted). In Lapland the courses normally take place in a 
wilderness area where there might be some small paths, but 
not marked tracks or roads. Instructors teach during the 
course how to make declination adjustment on compass, and 
how to locate yourself on the map if you don't know exactly 
where you are. In Sweden we had much less orientation 
practice. But I understand very well that it would have been 
difficult to let the groups orientate alone, since the landscape 
was quite dense forest and the participants were so many. It 
would have been very difficult to track lost groups there, in 
contrast to Lapland where in most parts it's easy to see 
kilometers away.  
 
Last but not least, few words about the equipment. I list only 
the differences, to save you from two long lists that are 
mainly similar. 
 
In Finland you get / can take with you: 
- toilet paper 
- tooth brush 
- space blanket 
- long underwear 
- Trangia mess tin in aluminium for cooking on fire 
- some string 
- salt 
 
In Finland you don't get: 
- jigs or other baits for fishing 
- soap 
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Looks like in Sweden you have to cope with less gear. I liked 
that! 
 
During the course in Fränsta I found out that our basic 
summer courses have mainly the same content, but have 
slightly different emphasis in some subjects and are 
differently organized. I learned a lot in both of them, and liked 
them both. I would recommend participating in other 
country's courses to anyone in Finland or Sweden. Both 
courses are very good already as they are now, but I think 
there are always some good new ideas you can learn from the 
others. At least I did.  
 
All in the Swedish course was a pleasant experience for me. 
Since my Swedish is rather poor, I wasn't sure how I was going 
to deal with the language. I was really happy to find out that 
there were many people who willingly translated things to me 
either in English or even in Finnish. I also met so many great 
people and had such a good time that it almost made me 
forget the hunger and the cold. Thank you guys! 
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Kommande kurser 2014 
 
Grundkurs vinter 2014 
 

Kursdatum: 1-8 mars 2014  
Plats: Ånn, Jämtland 
Kostnad: 4 500 kr inkl. kost och logi. Inkvartering sker i 
boende med vandrarhemsstandard, under utbildningen och 
tillämpningsdelen fältmässiga förhållanden. Medlemmar i SÖS 
4 250 kr, deltagare födda -94 eller senare 1 000 kr i rabatt. 
Förkunskapskrav: Inga särskilda, utbildningen är inte svårare 
än att vem som helst som har normal fysik och är psykiskt 
frisk klarar av den. Minimiålder är dock 18 år eller i målsmans 
sällskap det året man fyller 16 år. Utbildningen ger 
medlemskap i Svenska Överlevnadssällskapet under 1 år. 
 
Övrigt: Varje utbildning kan ta 20 st. deltagare. Kursdeltagare 
ansvarar för egen olycksfallsförsäkring. 
Anmälan: gkvinter@overleva.eu, frågor 0705-79 62 46. 
Meddela namn, adress, tfn och personnummer vid anmälan. 
Se ytterligare information på overleva.nu. 
Sista anmälningsdag: 31 december 2013. 
 
Se vår hemsida alternativt på Facebook för mer och 
uppdaterad information om kursen. 
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Grundkurs barmark  
 

För 32:e året i rad genomför vi GK Barmark, som är en  7 
dagars kurs helt i fält.  
 
Kursdatum: 28 juni t.o.m. 05 juli 2014. 
Sista anmälningsdag: Sista april. 
Kostnad: 3500 kr. I kursavgiften ingår kost, logi och 
utbildningsmateriel. För deltagare födda -94 och senare samt 
heltidsstuderande 2500 kr. Medlemmar i SÖS 250 kr rabatt på 
kursavgiften. 
Plats: Fränsta mellan Ånge och Sundsvall i Medelpad.   
Förkunskapskrav: Inga särskilda, utbildningen är inte svårare 
än att vem som helst som har normal fysik och är psykiskt 
frisk klarar av den. Minimiålder är dock 18 år, 16 år i 
målsmans sällskap. 
Deltagande: Utbildningen ger medlemskap i Svenska 
Överlevnadssällskapet under 2013. 
Övrigt: Inkvartering sker under fältmässiga förhållanden i 
militärtält. Kursdeltagare ansvarar själv för egen 
olycksfallsförsäkring 
Information och anmälan: Tfn 070-25 75 222 Mail 
gkbarmark(at)overleva.eu 
 
 
Se vår hemsida alternativt på Facebook för mer och 
uppdaterad information om kursen. 
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Põrgupõhja Retk 10-13 juli 2014 
 

Põrguõhja Retk är en otroligt rolig tävling som går ut på att ett 
lag ska ta sig till checkpoints under tidspress och utan att 
upptäckas av fiendestyrkor. Under tävlingen ska man lösa 
olika uppgifter t.ex. eldgörning, spaning, växter, djur, 
militärkunskaper och sjukvård.   
    Ett lag består av 5 personer varav 4 är i fält och 1 är 
middleman (Ombud). Middlemans uppgift kan vara att föra 
information till de som är i fält, åka på ceremonier och 
historiska rundturer för att senare kunna svara på frågor i 
någon uppgift. Vanligtvis är middleman med på en checkpoint 
per dag på tävlingens 3 tävlingsdagar. 
 

 
 
Vår ambition är att skicka minst 1 lag som är med och tävlar, 
samt ett lag som deltar utan tävlan, då gör man samma saker 
men har ej tidspressen att komma i tid till kontrollerna. 
 
Tobias Karlsson är samordnare för de lag som skickas till 
Põrguõhja Retk 2014. Om du vill eller vet någon som vill vara 
med och tävla så skicka ett meddelande eller ett mail till 
tobias@garou.se för mer information och/eller anmälan. Går 
även bra att ringa 076-225 78 38.  
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Strapats 2013 
 
Vi bad två av deltagarna på årets strapatskurs barmark att 
tillsammans skriva en artikel kring hur de upplevde kursen. 
Resultatet blev ett spännande upplägg där Andreas Engblom 
skrev den allmänna texten om själva kursen och Anna 
Björklund som gav oss sina högst personliga reflektioner 
(kursivt). Hoppas att ni gillar upplägget lika mycket som vi. 

 
Av: Andreas Engblom & Anna Björklund 
 
Det är lördag, mitt på dagen och solen steker våra kroppar. 
Inga moln som skänker skugga, där vi allt för långsamt och 
med stor möda tar oss uppför Kilsbergen, framåt genom 
snårskogen. Det finns inget som ens liknar stigar, så vi plöjer 
oss fram mellan täta björkar och spretiga granar. Klockan tre 
på eftermiddagen ska vi nå vår uppsamlingsplats, där vi ska bli 
hämtade. Men det är långt kvar att gå och vi inser alla att det 
inte finns någon chans att vi klarar det. Hungern, 
ansträngningen och värmen har satt tydliga spår i oss; orken 
tryter, tankarna grumlas och humöret har under förmiddagen 
sjunkit som en sten. Irritationen växer för varje steg. 
 
Det har nu gått nästan fyra dygn sedan det numera ganska 
sammansvetsade gänget träffades för första gången, utanför 
Örebro station: Klockan var fyra på eftermiddagen, vi hade 
ätit våra sista måltider innan utfärd och en spänd förväntan 
hängde över oss – liksom tunga regnmoln som hade bestämt 
sig för att välkomna oss till årets överlevnadsstrapats. Bagaget 
checkades in, det skulle både vägas och mätas för att uppfylla 
kraven för handbagage hos ett av de större lågprisflygbolagen. 
Gruppens utrustning varierade från person till person. Vissa 
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hade inte med sig mycket mer än något extra lager 
förstärkningsplagg, andra hade med sig såväl hängmatta och 
sovsäck som extra ombyten. 
 

 
 
          Incheckning i Örebro. 

 
Det är alltid tråkigt att falla in i könsstereotyper, men den här 
gången hade jag betett mig precis som en klassisk tjej, och 
hade tagit med mig sjuka mängder packning. Extra ombyten, 
flera varma tröjor, myggnät, mp3-spelare – och deodorant. 
Vansinne. Jag insåg omedelbart att min väska inte skulle klara 
incheckningen i nuvarande skick. Frågan var bara om jag 
skulle kunna klara det genom att tömma väskan på 
onödigheter och knöla ihop den, eller om jag helt enkelt skulle 
få ta med mig packningen i en plastpåse istället. Döm om min 
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lycka när jag efter idogt ompackande lyckades med våld 
pressa ner väskan i den lilla incheckningslådan. Veckan var 
räddad. 
 
Efter incheckning kördes vi ut ur centrum, in på skogsvägar, 
tills vi slutligen stannade på en grusväg intill en sjö. Vi 
tilldelades en karta – en högst bristfällig sådan – och fick läget 
förklarat för oss: ”Det plan vi reste med har kraschat. Vi 
befinner oss i ett land med fientligt sinnad befolkning och får 
inte ta oss fram på vägar. Det finns en motståndsrörelse i 
landet som kommer att bistå oss på vägen, och vårt första 
uppdrag blev att finna en brevlåda i terrängen för vidare 
information.” 
 
Efter att ha listat ut vilken sjö vi kraschat vid kunde vi ta ut en 
kompassriktning – rakt norrut – och strapatsen började på 
allvar. Uppåt gick det, genom skog och över kärr. Terrängen 
var inte särskilt svår, åtminstone inte jämfört med vad som 
komma skulle. Och med mätta och utvilade deltagare gick 
förflyttningen bra. 
Sent på kvällen hittade vi brevlådan. Vi blev informerade om 
att vi nästföljande dag var tvungna att ta oss vidare 
vattenvägen, då terrängen i området inte var säker. 
Ett hastigt nattläger gjordes i ordning, där alla utom två 
deltagare gjorde i ordning sina egna bivacker. Vare sig 
förutsättningar eller intresse fanns för att bygga något 
tillsammans, nu eller resten av veckan. 
 
Det tog inte lång tid innan jag insåg att vi deltagare hade tagit 
ordet strapats på olika stort allvar. Jag, som mer såg det hela 
som en tränings-detox, planerade att sova gott om nätterna. 
Jag bäddade alltså ner mig i en fluffig sovsäck, tryggt 
sovandes i en hängmatta mellan två träd. Jag var inte 
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avundsjuk på dem som började leta granris samtidigt som jag 
svävade iväg i drömmarnas värld. 
 

 
 
Första natten sov Andreas under en trädkoja som sett sina bästa 
dagar. Direkt på backen, men med en sovsäck. 
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Vi vaknade den första morgonen, varierat utvilade. 
Men nu hade vi ett uppdrag! 
För att fortsätta färden krävdes hjälpmedel, som vi nu 
behövde hitta. Gruppen beslutade att dela på sig: tre gick för 
att hämta flytvästar som gömts relativt nära vår lägerplats; 
fyra begav sig iväg genom skogen för att hämta de 
gummiflottar som skulle ta oss vidare till nästa brevlåda. 
Det visade sig bli en ojämn fördelning, där flytvästgruppen 
snart var tillbaka vid lägret och kunde vila sig. För båtgruppen 
väntade flera timmar av besvärlig terräng. 
 
Ren slump gjorde att jag hamnade i glassar-gruppen, som 
hade slutfört vårt uppdrag efter en knapp timmes lätt 
promenad. Tiden som vi väntade på slit-gruppen ägnade jag 
åt att ömsom njuta av att vila i solen, ömsom under mycket 
dåligt samvete plocka blåbär åt kämparna. 
 
Båtarna påträffades till slut, och fyrmannapatrullen kunde 
återvända och båtarna pumpades upp. 
Men hur får två vuxna personer, med packning, plats i en 
leksaksgummibåt? 
Efter ett par försök kom vi fram till att den smidigaste 
lösningen var att paddla båten som om det vore en kanot, 
snarare än att ro. 
 
Paddlingsturen var riktigt behaglig och färden gick längs ett 
stilla vattendrag, kantat av skog, vass och E18. På sina ställen 
växte vassen så tät att det var enklare att dra sig fram med 
ordentliga tag om vasstråna, än att försöka föra paddlarna 
genom vattnet. Ett par gamla, gräsbevuxna stenbroar 
utgjorde portar för oss att passera. Det var tydligt att det 
fanns bäver i området och längs den slingrande ån syntes spår 
av deras framfart. 
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Vart tog ån vägen? 

 
Till slut var vi tvungna att göra halt, vår framfart var blockerad 
av fällda träd. Det var ytterst nära att en av båtarna sjönk med 
passagerare och allt, när en spetsig gren rev ett stort hål i 
botten. Men snabba reaktioner från den grupp som redan 
kommit upp på land räddade situationen. 
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Min gigantiska packning fick inte plats i vår lilla gummibåt, 
och den enda deltagare som fått en egen båt förbarmade sig 
över den istället. Paniken blev naturligtvis stor när just den 
båten kapsejsade, och jag kastade mig ut i vattnet för att 
rädda packningen och undvika att min sovsäck dränktes. Med 
packningen säkrad, torr och i land, återvände jag till båten för 
att se om jag också kunde assistera den havererade kaptenen. 
 

 
 
Gruppen var tvungen att passera under flera broar. 

 
Vi bar båtarna förbi hindret och tog oss därefter över en sjö. 
På andra sidan sjön fann vi nästa brevlåda. 
 
Brevlådorna vi stötte på längs vägen innehöll korta 
instruktioner om vart vi skulle bege oss, tillsammans med 
olika kartpusselbitar. Problemet var att kartbitarna inte ens 
tillsammans utgjorde en komplett karta, och vi var sällan 
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riktigt säkra på att vi verkligen gick till rätt ställe. 
Men till slut fick vi ihop bitarna och listat ut vår nästa 
färdriktning. Sedan var det bara att börja gå, långt och mycket 
och till stor del genom obanad terräng. Totalt under 
strapatsen, skulle det senare visa sig, gick vi nästan 5,7 mil. 
 
En på sju brukar, enligt en av instruktörerna, reagera på svält 
med att bli sjuk. Det var ju inte svårt att lista ut vem det skulle 
vara. Dag tre inledde jag med att kräkas som ett djur, och på 
det följde två riktigt risiga dagar. Mitt mående gick upp och 
ner, men när det var som sämst lyckades jag inte ställa mig 
upp utan att världen snurrade, och jag kunde inte behålla ens 
vatten. Jag var bara minuter från att ge upp vid ett tillfälle, 
men tog en tiominuterspaus i blåbärsriset istället. Håll ut, sade 
instruktörerna, det här är det värsta du kommer uppleva. 
Sedan kommer du bara må bättre. Jag fnös bara, men inom 
tio minuter började livsgnistan otroligt nog återvända.  
 
Snart var jag på fötterna, och till skillnad från de andra som 
börjat på topp mådde sämre allt eftersom, hade jag varit nere 
på botten och var nu på väg uppåt. Känslan när jag frisknade 
till var ren eufori och snart låg jag i gruppens framkant och 
kände mig som en pånyttfödd. 
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Vatten, gegga och mer vatten och mer gegga. Men enligt uppgift var 
det åtminstone en i sällskapet som klarade hela veckan utan att bli 
blöt om fötterna. 
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De läger vi slog upp under kvällarna blev ofta enklare och 
högst provisoriska. Tillfällen att fiska, försöka göra upp eld, 
eller andra lägersysslor var det ont om. Vi gick tills det blev 
kväll och då sov vi. 
Så fortsatte det med några få undantag – bland annat 
tvingades vi att vada över ett dyigt och illaluktande vattendrag 
– fram till fredag eftermiddag, då vi råkade ut för banditer. 
 

 
 
Vattnet luktade inget vidare, botten var rena geggan och 
stranden på båda sidor var ett gungfly av gräs och sump. Men 
vi skulle över, så det vara bara att ta av sig alla kläder, göra sitt 
bästa för att de inte skulle bli blöta under vadet. 
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Fredag och besök i Garphyttans gamla gruvor. Andreas på väg ner i 
ett gruvhål för att hitta en brevlåda med nya uppgifter till gruppen. 
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Under fredagsförmiddagen hade vi för omväxlings skull gått 
på vägar, och tagit oss fram ganska snabbt. Det var riktigt 
hett, årets dittills varmaste dag.  
 
Men vår framfart på vägarna hade inte gått obemärkt förbi, 
kursledarna informerade oss om att kriminella element varit 
framme och bestulit oss; vi var tvungna att lämna ifrån oss all 
vår extrautrustning, utom ett förstärkningsplagg var. 
 
Min sovsäck! Min fluffiga, fantastiska sovsäck. Jag som hade 
tänkt glassa mig igenom strapatsen fick nu smaka på samma 
verklighet som de tuffare deltagarna. Jag blev sur. Men det 
var ju i och för sig skönt att slippa kånka på jätteväskan… 
 
Med betydligt lättare packning fortsatte vi. Till vår lättnad 
fortfarande på vägar, men i gengäld var stigningen avsevärd 
och i hettan tvingades vi dra ner på tempot och minska 
intervallerna mellan pauserna. 
På kvällen kom vi fram till en sjö, vackert belägen vid en 
skogbeklädd sluttning. Solen höll på att gå ner bakom träden 
på andra sidan sjön. 
Efter den långa marschen i strålande solsken utgjorde sjön en 
omöjlig lockelse, och medan solen fortfarande värmde 
klipporna passade vi på att bada i det stilla, mörka vattnet. 
Badet var uppfriskande, och humöret steg inför kvällens 
lägerbygge. 
 
Badet var definitivt veckans höjdpunkt, och kylde ner både 
kropp och humör. Efter det lyckades vi uppbåda energi och 
sinnesro nog att samarbeta om den sista nattens lägerbygge. 
 
I avsaknad av utrustning beslutade vi oss för första gången att 
anlägga en gemensam sovplats. Vi räknade med en regnfri 
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natt, och satte varken upp vind- eller regnskydd; en stor bädd 
av granris på en plan yta, var tillräckligt bedömde vi. Natten 
blev ändå kall för oss, och olika försök att hålla värmen 
gjordes: Gymnastiska övningar, ligga sked och varmt 
tallbarrste fungerade med varierad grad. Vid fyratiden på 
morgonen var dock alla vakna. Ingen gav uttryck för att vilja 
fortsätta sova, i stället visste vi att vi var inne på sista dagen. 
Ivriga att komma iväg väckte vi instruktörerna tidigt, och 
klockan sex begav vi oss från lägerplatsen. 
 

 
 
Sista dagen. Gänget pustar ut i Trolldalens vackra omgivning. En 
riktigt varm dag och krafterna började ta slut hos deltagarna. 
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De tre första timmarna gick bra. Vi förflyttade oss en god bit, 
trots att vi på nytt gick i obanad terräng. Men i takt med att 
värmen steg började det ta emot. Förflyttningarna var tuffa 
och sög kraften ur oss, även om vi gick genom förtrollat 
vacker terräng. Fötterna allt ostadigare och flera halkade eller 
snubblade på de fuktiga stenarna i Trolldalen. Vi följde en 
liten bäck, i botten på ravinen, uppströms. Klipporna var 
täckta av mossa och träden hängde över oss, så att ravinen 
bildade en grön grotta. 
 
Vi tog oss ur ravinen, och hamnade i ett nytt kärr – vilket i 
ordningen den senaste veckan är omöjligt att svara på. Vi 
följde kärret, längs med en bergskant. Men vårt mål låg uppe 
på toppen och det hade blivit dags att vända blicken, och 
stegen, uppåt. 
 
Så tillbaka till början. Eller snarare slutet. 
 
Våra kroppar fortsätter, steg för steg, genom snåren uppe på 
Kilsbergen. Plötsligt, en öppning och en stig korsar vår väg. 
Utmattade sjunker vi ned i gräset för en stunds vila. Flugorna 
surrar runt våra huvuden, liksom tankarna. Det har blivit allt 
svårare att fokusera. Framför oss, i den riktning vi ska, tornar 
en bergvägg upp sig. I stället följer vi stigen vi dykt på, i fel 
riktning. Det visar sig att den snart vänder åt rätt håll och 
plötsligt har vi något som liknar väg att gå på. En myrbeklädd 
väg som mest går uppåt förvisso, men vi behöver inte längre 
gå i clinch med träden för att ta oss fram. Vårt mål är 
raststugan i Tomasboda, Kilsbergens högsta punkt. Det är 
knappt en kilometer kvar och envist stretar vi på. 
 
Slutligen kommer vi fram till Kilsbergsstugan, nära 300 meter 
över havet. Under oss breder Närkeslätten ut sig, över oss 
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gassar solen. Vilken annan dag som helst hade vi njutit av 
upplevelsen, nu vill vi bara vidare. 
 
Då, ett glatt besked: Vi behöver bara ta oss ytterligare någon 
kilometer för att nå strapatsens slut. Med ny energi påbörjar 
vi sista etappen, och går en bred gångstig fram mellan 
blomsterängar. Sista tiotalet meter blir till en kort 
språngmarsch, och rätt vad det är har vi kommit i mål.  
 
Det är otroligt vilken energi man kan uppbåda när man har 
målet i sikte. Jag som trodde att reserverna var ganska 
uttömda hade inga problem att rusa in mot målet, speciellt 
inte när doften av mat mötte oss på skogsstigen.  
 
En het grönsakssoppa och svalkande saft väntar oss vid 
strapatsens slut. Det är över. 
 
Så otroligt, otroligt nöjd. Jag gav inte upp. Jag tog mig igenom 
perioder av illamående och tvivel. Igenom mossar, kärr och tät 
snårskog. Över bergskammar trots flugor och broms som 
försökte driva en till vansinne. Och igenom tio, elva, tolv 
timmars vandring per dag. Vi klarade det. Tillsammans. Det är 
över.  
 



Nummer 2 2013 löpnummer 72 

45 
 

 
 
Gänget som gjorde det. Bakre raden från vänster: Robin och Patrik. 
Främre raden från vänster: Andreas, Anna, Patrik och Einar. 
 
Kommentar från instruktörerna 
Om vi instruktörer får säga något om årets strapatskurs och 
dess deltagare så har vi bara lovord att komma med. Riktigt 
starka karaktärer. De pressades mycket hårt i tuff terräng 
under stekande sol. De tog sig an alla uppgifter utan tvekan 
och invändningar. Det var intressant att se hur olika 
utrustning de hade med sig. Några hade mer med sig, andra 
nästan inget alls. Trots jobbiga stunder fanns skrattet nära till 
hands. När vi tog gruppbilden (se ovan) efteråt kände vi en 
härlig stolthet över vad denna grupp hade åstadkommit 
tillsammans under några intensiva sommardagar i augusti. 
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Põrgupõhja Retk 

 
I andra veckan av juli var så det dags igen för oss att tävla i 
Estlands träskmarker. Om fjolåret bjöd på blött väder var det 
väldigt varmt i år. Trots att vi gjorde en riktigt stark insats så 
var konkurrensen otroligt hård. 439 straffpoäng räckte till 
plats 13 av 24 lag som tog sig i mål. Att jämföra med fjolårets 
394 straffpoäng som räckte till en 6:e plats.  
 
Magnus de Besche 
 
Det är bara att tugga i sig att det inte finns minsta utrymme 
till misstag under de tre hårda dygn som vi tävlar. Vi får träna 
ännu hårdare till nästa år även om det inte går att klaga på 
årets uppladdning. Vi var riktigt bra förberedda, men så var 
även våra konkurrenter. 
 
Denna tävling går i skogsbrödernas anda och man ska fungera 
som en fyrmanna grupp som ska ta sig fram dolt i terrängen. 
Estniska hemvärnet har soldater i området som man ska 
undvika under tiden som man ska ta sig till kontrollpunkter 
där man ska lösa uppgifter t.ex. spaning mot fasta mål, 
växtkunskap, skytte, sjukvård, hinderbanor, 
överlevnadskunskap, brandbekämpning och stridsuppgifter. 
Sträckan som man går under de 3 dagarna som tävlingen 
pågår är ca 9 mil.  
 
Som vanligt var vi fulla av ångest på tävlingsdagens morgon.  
Det var tyst som i ett bibliotek i bilen på väg till start. Vi 
startade som lag 6 och fick fiendekontakt nästa direkt, men 
lyckades springa ifrån dem. Inte förrän dag två förlorade vi liv 
och totalt blev det bara 3 liv som vi fick plikta för. Det är vi 
riktigt nöjda med. Jag har redan nämnt det varma vädret och 
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det tål att sägas igen. Hettan var en riktigt tuff motståndare. 
Vissa tider på dagen var det nästa 30 grader varmt. Extra 
jobbigt när vi var tvungna att bege oss ut på öppen terräng 
som myrar och kallhyggen. Då längtade man bort till kallare 
platser. Precis som i Sverige var det en ganska myggfri 
sommar även i Estland. Det blev lite behagligare, speciellt i 
nattlägret. Men ”attackflugorna” fanns dock kvar. En annan 
sak som var påfrestande i år var att arrangörerna hade kortat 
ner tiden man hade på sig mellan kontrollerna. Det fanns det 
nästan inte tid för någon vila när man kom fram till en 
kontrollstation efter 3-4 timmars hård marsch i ostigad 
terräng. Bara att snabbt klara tävlingsmomentet, få nya 
koordinater och börja gå igen mot nästa kontrollpunkt. 
 

 
 
Det gäller att smälta in i terrängen. Hur många personer ser du på 
bilden? Vegetationen är ibland 2 meter hög. Mycket krävande att 
forcera, men hjälper oss att vara mindre synliga för fienden.  
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Gissa trädslag. På en av kontrollpunkterna skulle vi gissa rätt på olika 
trädslag och hur lämplig respektive trädslag var på att elda med.  
 
En av våra styrkor är att skrattet aldrig är lång borta. Många 
dråpliga situationer uppstår när man är trött och blöt. 
Förutom vår SÖS-lag hade vi i år ytterligare en deltagare från 
SÖS som var med i ett ihopsatt lag med 3 estniska deltagare.  
Laget placerade sig på en imponerande 8:e plats. Utan att 
förringa deras insats så hade de en viss fördel av att ha väldigt 
god lokalkännedom av trakten där tävlingen ägde rum. För oss 
som aldrig har varit i dessa trakter blir varje förflyttning en 
utmaning där vi ibland inser efteråt att vi valde en onödig 
omväg eller missade en ”smart” övergång där fienden inte 
står och där massa värdefull tid sparas.   
    Nu laddar vi om inför nästa år. Träningen är redan i full 
gång. 
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I Nästa nummer  
 
Tema vinteröverlevnad 
Vi kommer fördjupa oss i ämnet vinteröverlevnad.  Vad skiljer 
sig från överlevnad under barkmarksäsongen? Det blir även 
en rapport från årets grundkurs vinter som äger rum under 
vecka 10 i Jämtland. 

 

 
 

  Grundkurs vinter 

 
Ha nu en fantastisk vinter och fyll den med massa äventyr. Det 
skall vi göra. 
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