
 Nytorp - Brink - Djupdalen 
för dig som gillar orientering i rejäl skogsterräng med banor 

befriade, typ helt, från småtrist stiglöpning.  
Terrängen är fin men krävande. Sankmarkerna är tämligen torra men 

undervegetationen på dessa kan möjligen upplevas som ansträngande. Banorna är 

dragna i fina terrängstråk till klart största del. Ett nytt snällt hygge finns nöjaktigt 

men dock inte hundraprocentigt markerat med lila på kartan. Det är inte speciellt 

jobbigt och sikten där är väldigt god.  

För övrigt är detta ett område som mycket sällan använts för tävlingar och som  är 

väldigt fint, men som sagt krävande. Påminner ganska mycket om 

Ormputtenområdet. 

Bana B - 4610 m     Bana C - 3450 m     Bana D - 2490 m 

Du skriver ut din egen karta här ovan på A4 och kan ge dig ut i skogen när du vill från och 

med onsdag den 1 juli tom onsdag 15 juli. 

Parkering: Sväng in på Öranvägen från Haningeleden. Skyltat till Brink, Öran och 

Naturreservat m fl. Kör 1030 meter och du har kommit fram till den första P-platsen på 

kartan. Parkera på en av de två parkeringarna markerade med blåa P:en på kartorna. 

Till start och från mål: Lämplig gångväg markerad med lila på kartan, ej snitslat. 

Karta: Utsnitt ur Ektorp – Rudan, skala 1:7500 för Bana B och C och 1:5000 för Bana D. 

Ekvidistans 4 m. 

Start och mål och kontroller är utmärkta med rödvit snitsel. Märkning: 70+ligan + kodsiffra 

+ datum. Inga stämplingsenheter. Skulle någon upptäcka att en kontroll 

saknas eller, hemska tanke, sitter fel, ring eller sms:a genast banläggaren. 

Avgift: Swisha 20 kr för varje användning av kartan. Nr: 070 774 94 30 

             Använd gärna QR-koden här bredvid. Ange vald bana. 

Livelox:    tillgängligt från 08.00  den 1 juli. 

Upplysningar: banläggare Christer Hördell (Söders-Tyresö) 070 774 94 30 

 

          VÄLKOMMEN! 

https://luffarligan.se/2020/Ovrigt/20-07-01,Nytorp,BanaB.pdf
https://luffarligan.se/2020/Ovrigt/20-07-01,Nytorp,BanaC.pdf
https://luffarligan.se/2020/Ovrigt/20-07-01,Nytorp,BanaD.pdf
https://www.livelox.com/Events/Show/50988/70-ligan-Nytorp

