Oskarshamns största friskvårdsaktivitet

Hittaut-säsongen 2020 är snart slut – men vi fortsätter lite till!
För många var det nog för lite med 20 checkpoints i sista släppet över nästan två månader. Så nu släpper vi
ytterligare 10 checkpoints, 5 i Havslätt/Fallebo och 5 i Gunnarsö, vilka sitter ute i 10 dagar, 1-10 oktober. Även här
finns det chans att vinna ett pris som vi lottar ut efter 10 oktober bland de som registrerat 110 checkpoints. OBS!
checkpoints 1-100 går inte att registrera efter 30 september.
Använd digitala kartan, skriv ut själv eller hämta på Turistbyrån.
De 10 nya checkpoints (nr 101-110) finns tillgängliga i appen och på hemsidan från 1 oktober kl 14.00 och man kan
registrera t o m 10 oktober kl 24.00. Om man hellre vill använda papperskarta så har vi tryckt upp ett antal som man
kan hämta på Turistbyrån. Man kan också skriva ut själv från hemsidan, läs under Nyheter.
OBS! I den digitala kartan finns de nya checkpointsen inte med en vanlig kontrollring utan bara med en markör som
pekar mot kontrollföremålet.
Innan du ger dig ut, läs om Allemansrätten på papperskartan eller information på följande länk
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/hittaut-nyheter/pa-besok-i-naturen/
Tänk särskilt på att inte beträda privat tomtmark eller störa boende i området med t ex onödig biltrafik.

Utlottning av priser
Det finns 100 checkpoints som sitter ute till den 30 september. Är du flitig och registrerar alla 100 så är du med i
utlottning av bland annat två årskort på Malkars. En fantastisk chans för fortsatt träning även när Hittaut har
avslutats. Vi har även andra vinster för de som tagit minst en checkpoint under säsongen. Denna utlottning är
oberoende av hur många nya checkpoints man tar av checkpoints 101-110. Bland de som registrerat 100 checkpoints
till 10 oktober sker en separat utlottning.
Vi återkommer med ett nytt nyhetsbrev i mitten av oktober då alla vinnare presenteras. Lycka till!

