Luffarligan den 12 augusti 2020

Inbjudan till sista

Ormputtsloppet
Samtliga friska orienterare av alla åldrar är välkomna! OBS! Läs Luffarligans extra
PM som gäller för deltagarna under Coronapandemin. Länk till PM:et finns på
hemsidan.
TC Linneaberg, Lissma.
Bilar åker väg 259 till skärm vid Lissma. Bilparkering 0-1000 m.
Åker du buss (tillhör du en riskgrupp bör du avstå kommunala färdmedel) tar du
linje 865 som går mellan Skärholmen–Handen via Huddinge station. Kliv av vid
hållplats Lissma skola och ta en promenad på ca 1,5 km till arenan.
Start: 10:00 – 13:00. Snitslat till starten ca 400 m. Som banläggare och arrangör
önskar vi att samtliga deltagare tänker på 2-metersregeln. Sträng funktionär
kommer att finnas och se till att allt går rätt till! Ingen start före kl. 10:00 då det kan
pågå bockjakt i området! Kontrollerna börjar tas in efter kl. 14:00.
Kontrollenheterna kommer inte att hänga i skärmarna som är brukligt vid
Luffarligan utan är fastsatta i en gren/stam eller ställning.
Omklädning: Kom gärna omklädd! Våtklut är det som gäller. Blir det regn så har du
vatten uppifrån.
Ladda ned banorna här nedan.
Skriv gärna ut kartan själv om ni har möjlighet, och betala startavgiften med Swish
och visa upp din telefon för personen som sitter vid registreringsdatorn. Allt för att
snabba på registrering och undvika köbildning. OBS Bana X kan man inte ladda ned.
Bana A: 4,0 km
Bana B: 3,5 km
Bana C: 3,0 km
Bana D: 2,1 km
Bana X: 4.8 km,
om man är listig och tar kontrollerna i bästa ordning, annars vet man
inte riktigt… Kartan får man vid startögonblicket.

Kartor: Inga mallkartor kommer att sättas upp. Utskrivna kartor finns vid starten
för er som inte har möjlighet att skriva ut själva. Medtag egen plastficka!
Livelox - SE Här
Startavgiften är tillfälligt höjd till 50:- under Coronapandemin. Det är Swishbetalning som gäller. Kontanter kan tas emot i undantagsfall och då endast jämna
pengar, ingen växel betalas ut.
Swisha startavgiften till 072-747 80 88. Skriv på meddelanderaden: LL 12/8 eller
så använd QR-koden här. Betala gärna innan ni kommer till tävlingsplatsen. Visa
bara upp bekräftelsen i telefonen (alla transaktioner finns i din historik i Swishappen). Mottagaren är Martin Eriksson.
Nu hoppas vi att alla tar personligt ansvar och håller social distans, så att vi kan
fortsätta med vår Luffarliga under pandemin. Den här Luffarligan blir ett pilotprojekt
för hur det skulle kunna fungera i fortsättningen Så ändringar kan komma framöver!
Har ni egna förslag/synpunkter på arrangemanget så mejla dem till
luffarligan.martin@gmail.com.
Lycka till
hälsar banläggaren och trogna medhjälparna Solveig, Britt, Rickard och Martin.

