
Inbjudan till Vinterserien den 4 februari 2018  

 

TC Kvarnhagsskolan  Alby, Botkyrka  

 Kommunalt: T-bana 13 till Alby, utgång Alby centrum, därefter ca 600 m till TC 

Med bil: Avfart Tumba / Alby. Var uppmärksam på gällande p-bestämmelser.  

Karta Särtryck ur Alby-Fittja- Brunna-Hallunda-Eriksberg. 2016/17 

Start Mellan kl 10-12 

 Målet stänger kl 13.30 då vi börjar ta in kontrollerna 

Startavgift 50: - 

Sportident på alla kontroller.  

För bana E Start och målstämpling med SI-pinne- i övrigt gäller stiftklämmor 

Begränsat antal SI-pinnar för utlåning. Ej återlämnad pinne debiteras 400: - 

Bana A 6,3 km Skala 1:5000 A3  

Bana B 4,1 km Skala 1:4000 A3  

Bana C 3,3 km Skala 1:4000 A4+  

Bana D 2,6 km Skala 1:4000 A4  

Bana E 2,0 km Skala 1:4000 A4   

 

Omklädnad och dusch inomhus. OBS! öppnar tidigast 09.30. 

Ingen servering vid TC.  

Tävlingsledare & Banläggare: Åke Johansson & Jonas Ernfridsson  

Info 070-733 65 77, 070-632 85 10 

 

Delar av banorna A-D går i kuperad terräng, medan övriga delar och de kortare banorna innebär 

avancerad planbildsorientering på mycket detaljerad karta över urbana områden med parkmiljöer och i 

stort sätt med ringa höjdskillnader men istället med ett myller av stigar, parkvägar och andra detaljer. 

Intentionen är dels att kartan och området skall ge möjlighet till riktig orientering även vid 

snöförhållande, samt dels också försök att rullstolsbundna eller permobilförsedda personer också på 

delar av området skall kunna vara med på fri orientering med egna vägval. Det öppnar också för 

möjlighet för orientering med skateboards eller rullskridskor på fötterna. 

Kanske en yvig förhoppning men kom och prova på och ge oss efteråt era synpunkter! Finns det ett 

behov, så grejar vi en anpassad bana också för detta. Ring i så fall 070 6328510 någon dag innan.  Vi 

försöker så sent som möjligt anpassa banläggning efter snöläge. Se vidare aktuell info på vår hemsida. 

WWW.hellasorientering.se  Publikkontrollen 

 

Området har av olika skäl fått dåligt rykte men ha ingen förutfattad mening. Kom hellre och se efter! 

Kommunen och bostadsbolagen jobbar intensivt med närmiljön. Parker och lekplatser byggs om och 

förnyas och miljonprogrammet med omgivning är nu snyggt och prydligt, även om en förtätning 

påbörjats. 

 

VÄLKOMNA  

https://kartor.eniro.se/?c=59.235149,17.847101&z=14&fs=true&q=%22Kvarnhagsskolan%22;yp
http://www.hellasorientering.se/

