
  

Startpunkt

Sammanfattning
Kontroll-för-kontroll

 

Luciaracet
 

Söndag 12 december 2021

På årets Luciarace sprang alla 
löpare på kart-kuber.
Mellan- och Långa banan hade 
dessutom en del tokigheter vid 
sina kontroller i form av torra 
skämt. Som alltid var det viktigt 
att läsa kontrollbeskrivningen 
noggrant.



  

32 / 45 (Långa K1, Mellan K1)

40 (Långa K2, Mellan K2)

Gaffel i dubbel bemärkelse

Inte mycket till OL-kontroll, 
men väl en tullkontroll



  

39 (Långa K3, Mellan K4)

37 (Långa K4, Mellan K6)

Vattenhålet, radiokontroll

Kontrollringen var helt vit på 
kartan, så man fick lyssna efter 
radion från det lokala vattenhålet

Kolbotten

Botten av en blomkål blir 
väl en kålbotten?



  

36 (Långa K5, Mellan K7)

43 (Långa K6, Mellan K9)

Nordvästra stenen, under

På skylten står det: Tips
Läs kontrollbeskrivningen

Branten, foten

Ingen fot, men väl en stövel



  

41 (Långa K7, Mellan K10)

35 (Långa K8, Mellan K3)

Sadelpunkten

En sadel på en sadel 
är väl passande?

Som kontrollbeskrivningen 
angav upptog snitseln 80 mm 
av banan



  

42 (Långa K9, Mellan K5)

48 (Långa K10, Mellan - )

I PM stod det 
att den långa 
banan var 
svart, och en 
svart kontroll 
fick de 
mycket riktigt

En av få vägbommar 
uppe i Brantan, och lite 
snickarglädje därtill

På skylten står det:       

Bom blev det för er
 

Själv spikade jag 
kontrollen



  

34 (Långa K11, Mellan K8)

38 (Långa K12, Mellan K11)

Tomten (Förbjudna området), nordöstra hörnet
 
Tomten är väldigt hemlig av sig och väldigt gran(n)

Surdraget, nordvästra slutet



  

46 (Långa K13, Mellan K12)

44 / 47 (Långa K14, Mellan K13)

En spork är en typ av knivigare gaffel

Trädet, uppe i

Löparna kom från andra 
hållet och var tvungna att 
springa runt upp på branten 
för att nå kontrollen längst 
ut på grenen



  

31 (Långa K15, Mellan K14)

33 (Långa K16, Mellan K15)

Grusytan, bemannad

Mycket mer bemannad 
kan inte en kontroll bli

Näsan (åsen)

Kontrollen har näsan 
under skärmen, 
precis som du och jag



  

Upplopp och mål

GOD JUL


