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NATTUGGLAN DELTÄVLING 3 ONSDAG 29 JANUARI 

Arena 

Tävlingscentrum (TC) är Trågets förskola Kästa samling senast kl 18.00 att komma dit från kl 

17.30 går bra, OL-skärm sitter ute vid Katrinebergsvägen se bild på karta över Trågets förskola 

längst ner i detta PM. 

Parkering och kommunala förbindelser till TC 

Buss 713 från Flemingsbergs station eller från Tumba stig av vid Trågstigen se bilder. Parkering har 

Huddinge kommun bestämt nya regler sedan 1 augusti 2019. se bilder längst ner i detta PM vad 

som gäller. 

Anmälan 

Via Eventor senast måndag 27/1 kl 23.59 avgift 60 kr.Banor 

Långa 8,5 km 

Mellan 6,3 km 

Korta 4,1 km 

Kort-korta 3,3 km (orange svårighetsgrad) 

Karta 

Flottsbro skala 1:10000 

Kontrollmarkeringar 

Reflex stavar och reflexband samt Sportident och kodsiffra (nu kommer det synas ordentligt!). 

Sportidentenheter 

En vid varje kontroll, målstämpling samt att Töm och Check enheterna finns vid startplatsen. 

Gaffling 

Så kallad: Fulgaffling i alla klasser utom korta som är en rak o-gafflad bana. 

Start 

Avstånd till start 600 m följ rödvit snitsel 

Gemensam start 

Långa kl 18.40 

Mellan kl 18.43 

Korta  kl 18.46 

Kort-korta kl 18.49 

Mål 

Grusplanen 100 m från Trågets förskola 

Maxtid 

Målet stänger kl 20.30 

Långa och mellanbanan 

Passerar Sankt Botvids kyrkogård. –Där gäller att man inte får springa på gräsytorna men det är 

tillåtet att springa på vägarna och stigarna som ansluter till kyrkogården eller går igenom 

kyrkogården. 



Omklädningsrum 

Finns inte 

Banläggare och ansvarig 

Kenneth Jönsson kenneth.e.jonsson@gmail.com  

Mobil: 0793477378 

Bilder: Parkering, Karta Kästa och Busshållplatsen 

 

Parkering vid förskolan Tråget 

 

Bussförbindelsen och busshållplatsen 

 

mailto:kenneth.e.jonsson@gmail.com


 

 

Tävlingscentrum och att svänga in från Katrinebergsvägen till Kästadalsvägen  

För att hitta in till TC enkelt sitter orienteringskontroller ute vid infarten 

från Katrinebergsvägen. Där stannar även flera busslinjer som 172, 740 och 865 

ifall man vill promenera den knappa kilometern till TC. 

De gråmarkerade husen under pilen vid TC är förskolan Tråget där parkeringar 

finns. 

                             Tävlingscentrum  (TC)                   Orienteringskontroller upphängda ute vid vägen 

 

 

 

Välkomna till Nattugglans 3e deltävling 

             Kenneth Jönsson Tullinge SK 


