Inbjudan 70+ligan Nytorp väst … som är bäst?
En något mindre utmanande och krävande terräng än Nytorp 2.0 men som ändå kräver ständig kartläsning. Är vädret fint känns det mest som en välsignelse att få vara
ute i den här skogen.
Bana B finns i tre alternativ. B1 för den som gillar många kontroller och B2 och B3
för den som vill träna långsträckor och vägval.
Bana C finns i två alternativ. C1 är typ medeldistanskarakär och C2 långdistanskaraktär, fast banlängderna är ganska likvärdiga.
Bana A - 5520 m
Bana C1 - 3470 m

Bana B1 - 4480 m
Bana C2 - 3640 m

Bana B2 - 4490 m
Bana D - 2480 m

Bana B3 - 4510 m
Bana E - 1470 m

Du skriver ut din egen karta här ovan på A4 och kan ge dig ut i skogen när du vill från och
med måndag den 28 september tom söndag 18 oktober.
Parkering: Sväng in på Öranvägen från Haningeleden. Skyltat till Brink, Öran och
Naturreservat m fl. Kör 1030 meter och du har kommit fram till den första P-platsen på
kartan. Parkera på en av de två parkeringarna markerade med blåa P:en på kartorna.
Start och mål: 10-15 meter ovanför den första parkeringen, väster om den stora stenen.
Karta: Utsnitt ur Ektorp - Tornberget – Granby. Skala 1:7500 Ekvidistans 4 m.
Start och mål och kontroller är utmärkta med rödvit snitsel. Märkning: 70+ligan + kodsiffra
+ datum. Inga stämplingsenheter.
Skulle någon upptäcka att en kontroll saknas eller, hemska tanke, sitter fel, ring eller sms:a
genast banläggaren.
Avgift: När du swishar 20 kronor per bana du springer, meddela gärna i
swish vilken bana du valt. Swishnr: 070 774 94 30. V.v använd QR-koden

Livelox: tillgängligt från 08.00 den 28 september.
Upplysningar: banläggare Christer Hördell (Söders-Tyresö) 070 774 94 30

VÄLKOMMEN!

