
 

Sommarserien tisdag 6 augusti 2019 
 

Söders orientering - Tyresö inbjuder till orientering med medeldistanskaraktär på Telegrafberget ute 
på Brevikshalvön i Tyresö.  
 
Anmälan och avläsning: Vid infarten till Trinntorps brygga 
 

Karta: Telegrafberget  Ritad 2013 och 2014, reviderad 2018. 
 

Observera att det är stor brist på P-platser, vi rekommenderar att åka kommunalt: 
Buss 805 fr Gullmarsplan via Tyresö Centrum, eller buss 819 fr Trollbäcken C via Tyresö Centrum till 
hpl Trinntorp. Därifrån promenad 300 m till TC vid Trinntorps brygga.  
 
Som sagt, mycket, mycket begränsat med P-platser. Alla vägar i området är omöjliga att parkera på 
(smala, krokiga). Intill TC finns ett mindre antal P-platser men dessa är oftast upptagna av båtfolk.  
Ca 300 m SV om TC finns en infartsparkering vid Trinntorpsbadet med ett 60-tal platser, men dessa 
kan vara upptagna både av pendlare och av badgäster, speciellt om det är badväder, då är det fullt.  
Från kl 16 finns ett 50-tal P-platser vid Breviks skola ca 1700 m från TC. Därifrån går buss till 
Trinntorp, eller ta med cykel på bilen och cykla därifrån till TC!.  
Alternativt utnyttja andra infartsparkeringar längs med vägen ut mot Trinntorp (Strandallén, Tyresö 
Strand, Tyresö skola) och ta bussen därifrån. 
 
Så ÅK KOMMUNALT!!   Eller, har du båt, så kan du ta sjövägen till Trinntorps brygga!  
 
Start: Kl 16 -19.  Målet stänger kl 20:00 
Startavgift: 50:-  Kontant eller Swich. 
Sportident på alla kontroller. Begränsat antal SI-pinnar finns för utlåning. 
 
Banor: 
A – 6,0 km  skala  1:10000 
B – 5,0 km  skala  1:10000 
C – 4,0 km  skala  1:7500 
D – 3,3 km  skala  1:7500 
E – 2,5 km  skala  1:7500 
F – 2,5 km (gul nivå) skala  1:10000 
 
Till start och från utbrutet mål ca 300 m stig. Tag god tid på er, stigen är stenig och delvis 
ganska brant - ca 50 m stigning från TC! 
 
Men väl uppe på berget är det normal orienteringsterräng. Högsta punkten ligger 84 m ö h, högre upp än så kan 
du inte komma i Tyresö kommun!  
 

Omklädning utomhus. Ingen dusch, men Erstaviken och Trinntorpsbadet är nära… 

 

Banläggare: Staffan Elmhagen, tel 070-55 747 55 

V Ä L K O M N A ! 

Söder SOL, Tyresö 


