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Inbjudan till

Ormputtsloppet
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. Ingen start sker
före kl. 10:00 då det kan pågå bockjakt i området!
Bilar åker väg 259 till skärm vid Lissma. Bilparkeringen är, om du
kommer tidigt, intill arenan. Vid senare ankomst kan det bli lite
längre.
Åker du buss tar du linje 865 som går tur och retur Skärholmen–
Handen. Kliv av vid hållplats Lissma skola och ta en promenad på
ca 1,5 km till arenan.
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 under april-maj 2018!
För endast 40 kr kan ni välja mellan följande banalternativ:
A: 4,8 km

B: 3,6 km

C: 2,4 km

D: 2,2 km

Kontanter eller Swisha till 070-681 69 05.

Välkomna hälsar banläggaren och trogna medhjälparna Solveig,
Britt, Rickard och ordförande Martin.
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PM
Till start:

150 meter

Starten sker mellan kl. 10:00 – 13:00. Är jaktlaget klara tidigare så
kan vår pålitlige förlöpare Håkan Sjökvist, Söder SOL, ge sig iväg
före det klockslaget •••• Rune Carlsson springer gratis om han lovar
att springa H75 på DM-tävlingarna •••• Kontrollerna kommer att
börja plockas ner kl. 14:00. •••• Glömmer någon att stämpla ut efter
loppet så kan det bli upp till 500:- i böter och tävlingsförbud i 2 år.
Eventuellt kommer ”korv-gubben” att finnas på plats.
PS Tack till jaktansvarig för att vi får springa i området.

Lycka till!
önskar banläggare Lennart Stenberg.

