
 

PM Nattugglan deltävling 3 

Hacksjön Onsdag 16 december  

Samling 

Brantbrinks IP, Tullinge SK:s klubbstuga kl 18.00. Den plats där start och mål är saknar 

parkeringsmöjligheter för flera bilar därav utgår vi från klubbstugan i Brantbrink. 

Parkering/Kommunalt 

Stor parkering i anslutning till klubbstugan. Kommunalt ta pendeltåget till Tullinge Station och 

sedan buss 721 eller 721X, promenera från stationen går också längs 1,5 km till klubbstugan i 

Brantbrink. 

Terrängområde 

Hacksjön: Småkuperad terräng med en del grönområden och hyggen, en hel del sanka områden 

med bäckar samt igenväxta sjöar finns så läs kartan. 

 

Kartan 

Skala 1:10000, tyvärr har många motorcyklar kört omkring på ett flertal ställen i skogen där 

banorna går mest runt boet så ni kommer upptäcka större stigar som inte finns med på kartan 

men hjulspåren från motorcyklarna känns lätt igen. 

Banor 

Fyra banor varav de tre första är av svart svårighet 

Långa 9,6 km 

Mellan 6,6 km 

Korta 4,2 km 

Kort-korta 2,4 km (Röd svårighet) 

Kontroller 

Reflexband med Sportident, kodsiffra på stämpelenheten och gul kodsifferlapp vid kontrollen. 

Sportident enheten sitter oftast runt ett träd vid kontrollen ca 1 meter upp, men vid kontroll 2 är 

det ett träd liggande på marken där man stämplar. Provkontroll kommer finnas vid starten där man 

även hittar TÖM och CHECK. 

.  

Antal Sportident enheter 

Kontroll 1 och 2, boet och sista kontrollen har två Sportident enheter detta gäller alla banor utom 

kort-korta som har kontroll 1 och sista kontrollen med två SI-enheter.  

Spridningsmetod 

De tre första svarta banorna har ett antal slingor, någon gaffling förekommer inte.  Kort-korta 

banan är en rak bana.  

Slingorna utgår från ett bo på banan (kodsiffra 38 kan avslöjas) se till att stämpla vid boet varje 

gång ni passerar det ut på nästa slinga. Boet har ingen siffra nära kontrollringen för då förstör 

siffrorna kartläsningen mellan kontrollerna på slingorna så längst upp på kartan syns tex 4/8/12 

alltså de gånger ni har kodsiffra 38 vid boet. 

Start 

Gemensamt start för samtliga klasser från kl 18.45 



Avstånd 2 km till start 

Gemensam avgång kl 18.20 –vi joggar tillsammans till staren jag är i täten då. 

Långa: 18.45 

Mellan: 18.48 

Korta: 18.51 

Kort-korta: 18.54  

Överdrag och värdesaker 

Kan lämnas i anslutning till starten, vi plockar med oss ”grejorna” till målet när starten gått. 

Skjutbanor 

Alla banor kommer att gå ca 1 km ifrån en skjutbana (1 km söder om skjutbanan) vid boet på 

banan, kort-korta kommer inte till boet men passerar 1,5 km söder om skutbanan.  

Har pratat med ansvarig för skjutbanan och de skjuter pistol norrut alltså åt andra hållet kl 15.00-

21.00 (inte mot vårat område), så han ansåg att det är helt ofarligt att springa där vi springer han 

sa: -”om dina löpare springer in på våran skjutbana kan det bli farligt” – men det känns helt 

obefintligt att det ska inträffa.  

Om ni kommer ur kurs runt boet d.v.s. att man springer i helt fel riktning finns det skyltar i skogen 

se bild nedanför här, det betyder spring inte förbi dessa skyltar och ”in” i det området!  

Som vanligt vid natt-orientering kolla kompassriktningen. 

Långa banan passerar ytterligare en skjutbana mellan kontroll 2-3 men håll er kvar på den stora 

stigen på denna långsträcka så är det lugnt (finns inga andra vägval pga. stora vattensamlingar 

runt om). Båda dessa skjutområden är markerade med texten skjutbanor på kartan och 

överstreckade med röda streck på kartan. 

 

Övrigt förbjudet område 

Förutom skjutbanorna som är förbjudet område markerat med röda streck så gäller det Långa 

banan kontroll 4-5 gärdet däremellan är förbjudet område och röd streckat spring inte på gärdet! 

Från sista mot mål 

Ingen snitsel från sista kontrollen ”man kan knappast missa” hur man ska följa den större stigen 

mot mål. Sen målstämpling vid målet. Åtta marschaller lyser upp målplatsen. 

Omklädning och dusch 

I klubbstugan där även bastu finns. 

 
 

Välkomna till Nattugglan deltävling 3!  -Kenneth Jönsson 



 

 

  


