
PM NATTUGGLAN DELTÄVLING 4 ONSDAG 16 FEBRUARI 2022 

Tid: onsdag 16/2 från kl 18.00 

Samling: Masmo, följ röd-vit snitsel 300 m från Lidl parkering där se kartan här under. 

Tävling centrum som pilen visar:  

 

Parkering: Finns för sju bilar 100 m från TC men fler parkeringar finns vid Lidl, gratis P-skiva 

                     vid Lidl 2 timmar parkering bommen stänger kl 21.00, närmast TC tre timmar parkering. 

 

Kommunalt: Tunnelbanan till Masmo 400 m promenad samt bussarna 172, 707, 740 och 865 till 

Masmo 

Anmälan: Senast måndag 14 februari kl 23.59 på Eventor 

Start: Gemensam start: Långa kl 18.45, Mellan kl 18.50 Korta och kort-korta kl 18.55, 250 m från TC 

till startplatsen följ röd/vit snitsel fram till en skylt på ett staket där står det på pilen ”Startplats” (in 

till höger). 

Banor: Långa 9,2 km Mellan 6,4 km Korta 4,2 km svart svårighet och kort-korta 3,7 km orange 

svårighet 

Spridningsmetod: Kort-kort är rak bana, de övriga tre banorna har s.k fulgaffling  



Kontroller: Reflexstavar (röd-blå-vit) Sportident enhet med kodsiffra som sitter fast i en orange 

reflexband se provkontroll vid TC. 

Töm och check enheter 

Finns i anslutning till startplatsen 

Karta: Gömmaren skala 1:10 000 för Långa banan övriga tre banor har skala 1:7500 

Terräng: Detaljrik småskuren Södertörnsterräng, öppet och fint och kuperingen är mestadels svag 

men med ett flertal brantare partier. 

Kartklipp för Långa, mellan och korta banan. 

Dessa banor kommer in i detta område och i triangeln finns nu ett blått större tält som inte är med 

på kartan, observera också till höger om triangeln där finns ett Torn på kartan som är ett jakttorn. 

 

Skor 

Det är mycket hal is särskilt på stigarna så dubbskor är ett ”måste”…. 

Målspurten 

Det är endast 80 meter från sista till mål uppfångande snitsel sedan lite marschaller, MEN det är en 

liten kulle nedför så slappna inte av helt sista biten in, sedan målstämpling. 

Omklädning/dusch: Finns inte 

Matställen 

Pizzeria Solgården 250 m från TC och Max hamburgare 600 m 

Banläggare och kontaktperson: Kenneth Jönsson epost: kenneth.e.jonsson@gmail.com 

VÄLKOMNA! 
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