
  Välkommen till Coronasäker Luffarliga 

30 september 2020 vid Järlagården 

 

Friska orienterare av alla åldrar är välkomna. Läs Luffarligans extra PM som 

gäller deltagare under Corona-epidemin.   

Samling:   Järlagården.  Järlagården är stängd av Coronasskäl utom toalett (se nedan). 

Kollektivt:  SL buss 401 eller 403 från Slussen: Hållplats Nacka kvarn. Därifrån 200 m 

promenad. 

Parkering:  Parkering vid Järlagården (begränsat antal platser) och i angränsande 

villaområde. 

Coronarutin: Kom färdigomklädd/eller klä om vid bilen. Gå direkt till anmälan (fålla). Håll 

Coronaavstånd. Inga ”tittkartor” finns. 

Efter målgång gå direkt till utstämpling och ställ dig i samma fålla som vid 

anmälan. Håll avstånd! 

Starttid:  Mellan kl. 10 – 13. Undvik köbildning och kom helst senare än 10. Ingen start 

före 10.00  

Start och mål:  Utbruten start och mål.  Avstånd till start ca. 1000 m; från mål ca. 500 m. Följ 

 orange/vit snitsel till start. Av säkerhetsskäl, använd ljusreglerade 

 övergångsstället vid Nacka kvarn då du går från mål! (Skymd sikt vid infarten till 

 Hästhagen och höga farter på Ältavägen).                                                                                                                                         

Startrutin:  Endast 1 startande per bana och minut. Följ funktionärens anvisningar. 

Startstämpla. Tag därefter rätt karta i backarna.  

Karta:  Alla banor i skala 1:7 500. Nyritad karta 2017. Ekvidistans 5 m. 

Terräng:  Ren och lättlöpt. Stigrikt.  

Banor:  Bana A 4,4 km, Bana B 3,8 km, Bana C 2,5 km, Bana D 1,5 km   

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

Hyrpinnar finns 30:- . Är du inte registrerad i Eventor, så var vänlig skriv en lapp 

med namn och ev. förening samt telefonnummer, och lämna till 

startfunktionärerna.  

Toalett: Vid ingången på gaveln på Järlagården. Endast 1 toalett. Köbildning utanför. 

Handsprit finns.  

https://luffarligan.se/2020/Admin/PM%20under%20Coronapandemin.pdf
https://kartor.eniro.se/m/7wOBH


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

Startavgift:  50:- . SWISH 070 370 23 53 (Jan Olof Norén). Betala gärna hemma innan du 

 kommer till anmälan. Kontanter i nödfall, och då endast jämna pengar (sedel). 

 

 

 

Banläggare:  Lars Englund och Jan-Erik Wiberg  

Tävlingsledare: Jan Olof Norén, 070-370 23 53,  

 

Välkomna önskar Järla Orientering 

  

 


