
  Välkommen till Luffarliga 6 oktober 2021 vid Järlagården 

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

gäller deltagare under Coronaepedemin:  https://luffarligan.se 
 

Samling:  Järlagården, Hästhagen, Nacka 

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. 

Starttid:  Mellan kl. 10 – 12.30. Undvik köbildning och kom helst inte alla kl. 10. Ingen 

start före 10.00  

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

 orange/vit snitsel till start.  

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

anvisningar.  

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

Terräng:  Ren och lättlöpt. Extra MTB-stigar kan ha tillkommit. 

Banor:  Bana A, ca. 5,5km, Bana B, ca. 4,5 km, Bana C, ca. 3,5 km,                                     

Bana D, ca. 2,5 km, Bana E, ca.  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.  

Ombyte I Järlagården. Kom dock helst färdigombytt. Dusch finns för damerna (till 

vänster om ingången). Duschen för herrar är nu öppen och finns till höger om 

ingången. Men observera att pandemin med sina smittorisker finns fortfarande 

kvar i samhället. Håll avstånd! Var rädd om dig och andra. Förvara inte 

ryggsäckarna inomhus under tiden ni tävlar, det blir nog trångt ändå.  

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). 



Servering: Ingen servering, men övervåningen på Järlagården är öppen för egen matsäck. 

 

 

Banläggare:  Anders Asplund och Peter Sandström 

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

 

Välkomna önskar Järla Orientering 

  

 


