
Om du startar på Luffarligans banor får alla en en möjlighet att se och 
uppleva Ormputten.

Samtliga banor kommer att passera en 
kontroll vid Ormputtens strand, bara det gör 
det värt att komma till Linneaberg denna 
onsdag.

Start sker mellan kl. 10:00  – 13:00.  
Observera: Ingen start sker före kl. 10:00  
då det kan pågå bockjakt i området!

Bilparkeringen, är om du kommer tidigt, intill arenan. Vid senare an-
komst kan det bli lite längre. 

Åker du buss, ta då snabbussen som går mellan Huddinge och Han-
den. Kliv av vid Granby och ta en promenad på max 1 km.

Omklädning blir ute i friska luften med hjälp av våtklut. Blir det regn så 
har du vatten uppifrån.

Kartan blir som vanligt 7.500-del med lite backar, mossar och några 
enstaka stigar. Den är reviderad lite då och då, men toppen!

För endast 40 kr !!!* kan välja på följande banalternativ: 

A: 4,9 km B: 3,6 km C: 2,3 km

Rune kommer med korv och dricka. 

*   Obs! endast gällande penningvalörer gäller, eller så kan du swisha summan till 
telefonnummer 070-681 69 05   (Modernt !!!! red:s anm).

Välkomna
hälsar banläggaren Lennart Stenberg och trogna medhjälparna  
Solveig, Britt, Rickard och ordförande Martin. 

Banläggaren har ordet:
• Välkommen till Ormputtsloppet. När du betalat med riktiga 

pengar är det bara att ta sig till start ca 150 meter upp på ängen.
• När du valt bana så är det bara att startstämpla och passera 

startpunkten 60 meter bort.
• Om du tagit Bana C så har du en härlig tur framför dig med bra 

framkomlighet och lite stigningar. 
• Valde du Bana A eller B blir det lite tuffare, speciellt söder om 

Putten.
• När det gäller Bana B, så är sträckan mellan kontroll 5 och 6 inte 

så trevlig, förlåt, men den kan undvikas om man vågar gå från 
strecket.

• Bana A har har en del vinkeländringar, precis som det ska vara på 
stora tävlingar.

• På Bana A och B finns det en regelvidrig spetsig vinkel,  
men den är bara till för lura er på ett bra vägval.

Övrig viktig information
• Spring ej i kanten på Ormputten! Då försvinner du och måste få 

hjälp att komma upp. Varningssnitsel finns vid ett speciellt farligt 
område.

• Start kan ej ske före klockan 10:00 pga pågående bockjakt.  
Är de klara tidigare så kan vår pålitlige förlöpare Håkan Sjökvist 
Söder SOL ge sig iväg tidigare • Björn Reger springer gratis om 
jag får låna ett pannlyse till Natt-DM • Rune Carlsson springer 
också gratis om han lovar att springa H75 på DM-tävlingarna • 
Kontrollerna kommer att börja plockas ner när Sören Andersson 
kommit i mål • Glömmer någon att stämpla ut efter loppet så kan 
det bli upp till 500:- i böter och tävlingsförbud i 2 år. 

PS   Tack till jaktansvarig för att vi får springa i området

Lycka till
            önskar banläggare Lennart Stenberg

INBJUDAN
ORMPUTTSLOPPET
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