
 

PM NATTUGGLAN SÖDERBY –TUMBA 24 NOVEMBER 
Samling 

Onsdag 24 november kl 18.00 Uttrans sjukhus. https://www.hitta.se/kartan?s=b185a0be   se också 

bild 2 nedanför här: 

Åka kommunalt: Buss 725 från Tumba till hållplats Sandstuguvägen (tar 3 min) eller från motsatt håll 

Rönninge-Sandstuguvägen (tar 24 min). 

Parkeringar där 

Finns många men olika förutsättningar: se bifogade bilder, bild 1 för åtta bilar (om ja minns rätt) 

 

Cirkeln TC och Målet. Man kan stå gratis följ pilen det är i villaområdet västerut troligen ca tio bilar 

 

Banlängder   Starttid gemensam 

Långa 8,9 km   Kl 18.40 

Mellan 6,2 km   Kl 18.45 

Korta 4,1 km   Kl 18.50 

Kort-korta 3.130 m rak sträcka  Kl 18.55 

Till start 400 m röd-vit snitzel 

Spridningsmetod 

s.k Fulgaffling för de tre första klasserna, kort-korta är en rak bana 

Kontrollerna 

Reflexstavar och reflexband där sportidentenheten sitter som visar kodsiffran 

https://www.hitta.se/kartan?s=b185a0be


Karta 

Söderby-Tumba reviderad 2018-2020 godkänd 210405 Skala 1:10000 för långa banan övriga 

klasserna har skala 1:7500 del 

Broövergångar 

En bäck eller snarare så bred som en å måste passeras av alla klasserna, förutom bro nr 1 är det 

stabila broar men man måste se var man sätter fötterna det saknas några plankor på bro 3 och 4, se 

separat bild för bro 4, sen springer man på ett led över broarna. 

Bro 1 rött X på kartan fungerar inte. Bro 2 bästa bron alla plankor kvar, bro 3, bro 4 och bro 5 

 

Bro 4 vänster bild en rejäl bro men några plankor fattas, som man kan se så är 

det nära till bro 5 och det märkliga är att bro 5 är ingen bro utan fast mark 

100 meter brett ett rör där ”ån” rinner i (skulle ja tro) så vill man undvika bro 

4 så spring 100 meter bredvid där gärdet är.  

Ny grusväg 

Kartklippet, under kraftledningen finns en grusväg (sämre sådan), den börjar 

vid     vänster gärdes kant och slutar där högra gärdet börjar, här passerar alla       

          klasser utom kort-korta banan. 

 

Karttecken X 

Två kontrollpunkter som används är ett X på kartan 

Sista kontrollen samma för alla är ett X på kartan men är i själva verket ett litet hus 

Nästa X en kontrollpunkt för Långa och Kort-korta banan det är ett bilvrak 

Omklädningsrum och dusch finns tyvärr inte 

Välkomna till Nattugglan deltävling 1 

 

Kenneth Jönsson Tullinge SK Mobil: 079 347 7378 



 

 

 

 


