
 

  ”Slaget vid Stäket 2019” 

Välkommen till Luffarligan 2 oktober 2019 

    

Ni springer i dag på ett tidigare slagfält. Tanken svindlar. Slaget vid Stäket ägde rum nästan 

exakt för 300 år sedan. Slaget stod den 13 augusti 1719, runt Skogsö träsk och norr om 

nuvarande vägen mot Saltsjöbadens kyrkogård. Här stoppades en rysk styrka från att tränga 

längre in i landet mot Stockholm. Mer om detta kan ni läsa på Wikipedia om ”Slaget vid 

Stäket”. Dessutom finns muséet HAMN som ni kommer att passera på väg till start och från 

mål, och som kommer att ha specialöppet för er, så att ni efter Luffarligan, kan fördjupa er i 

dåtidens krigsföring och om slaget (se nedan).  

En annan tragisk händelse inträffade några år tidigare 1710 - 1711, då pesten verkar ha 

kommit till Stockholm just från denna trakt. Den slog ut ca 40% av Stockholms befolkning. 

Mer om detta finns på en informationstavla strax innan ni når vattnet på väg till start. Läs 

den! 

I våras avgjordes en etapp av Swedish League i samma område. Ni kommer att få prova på 

några av kontrollerna och sträckningar från denna tävling på de längre banorna. 

 

Samling:  Fisksätra sporthall. Sporthallen ligger omedelbart intill Fisksätra 

järnvägsstation vi västra delen av perrongen. 

Kommunalt: Saltsjöbanan, station Fisksätra. Åk tåget! Ni kommer inte närmare samlingen 

än med detta.  

Parkering:  Parkeringsplatser invid Fisksätra centrum. Lokala parkeringsbestämmelser 

gäller. Sporthallen ligger på andra sidan järnvägen invid västra delen av 

perrongen. Ingen parkering på HAMN:s och Restaurang Saltsjö Pirs 

parkeringsplats, förrän efter tävlingen och om ni då gästar muséet och/eller 

Restaurangen. 

Omklädnad och dusch: I sporthallen 

Starttid:  Mellan kl. 10 - 12  

Start och mål:  Utbruten start och mål.  Avstånd 900 m, väg-stig. Följ orange/vit snitsel. 

Karta:  Bana A, 1:10 000. Övriga banor i skala 1:7 500. Ekvidistans 5 m. Kartan 

certifierad för Swedish League 2019.  



Terräng:  Ren och lättlöpt. Stigrikt. Delvis stark kupering. 

Banor:  Bana A 4,9 km, Bana B 4,2 km, Bana C 3,3 km, Bana D 2,6 km   Bana E 1,5 km 

Övrigt:  SI-pinne vid start, kontroller och mål. Kontrollbeskrivningar endast på kartan.  

Hyrpinnar finns 30:- 

Livelox: För att kunna följa dina egna och andras vägval, använder vi Livelox. Ni kan där 

efteråt också jämföra hur svenska eliten sprang i samma terräng den 4 maj 

2019. 

Startavgift:  50:- . Helst SWISH 1234 1255 22 

Museum:  HAMN - Sveriges första slagfältsmuseum, öppnar redan kl.11.00 för er skull. 

Pensionärsentré 50 kr 

Servering och restaurang: I samma byggnad som muséet HAMN finns också den utmärkta 

Restaurang Saltsjö Pir. Ni kan äta där till pensionärspris 100 kr, redan från       

kl. 12.00 mot uppvisande av karta. (Normalt först från 13.00) 

Banläggare:   Jan Olof Norén, med inspiration från banläggaren av Swedish League, Anders 

Asplund. 

Upplysningar: 070-370 23 53, Jan Olof Norén 

 

Välkomna önskar Järla Orientering 

 

 

Betala gärna med Swish! 

 

  

 


