Nu är sommaren äntligen här! Tid för sol, utomhusvistelser och kanske lite avkoppling.
Hittaut Oskarshamn fortsätter genom att släppa ytterligare 10 checkpoints den 6 juli, samma
dag som Oskarshamns stadslopp. Då lottar vi också ut ytterligare presentkort och ett av våra
huvudpriser, en cykel från Wirséns. Deltar i utlottningen gör du genom att ta checkpoints,
varje tagen checkpoints motsvarar en lott. För att vinna cykeln ska du den 30/6 ha tagit alla
70 checkpoints. Pristagarna till presentkort hittar du nedan medan vinnaren av cykeln
presenteras från scenen i samband med stadsloppet.

Träffa hittaut Oskarshamn
I samband med Oskarshamns stadslopp slår Hittaut upp sitt tält igen. Här kan du komma och
prata om hittaut, både med oss och andra hittautare. Är du en av vinnarna nedan så kan du
hämta ditt värdebevis som du sedan använder för att hämta ut ditt presentkort i respektive
butik eller hotell.
Naturpasset
Ett tips till aktivitet under lediga sommardagar är Naturpasset. Naturpasset finns i två
varianter, en cykelvariant där kontrollerna är placerade i Oskarshamn. Kontrollpunkterna är
broar och vägtunnlar där det gäller att para ihop rätt foto med rätt kontroll.
Den andra varianten är det traditionella skogspasset, där kontrollerna är placerade i
skogarna söder om väg 37/47 och väster om hemvärnsgården. Skogsvarianten av
Naturpasset ger en något större orienteringsutmaning jämfört med Hittaut, där kontrollerna
är markerade med orangevita skärmar. På skärmarna finns en bokstavskod som kan
registreras på Naturpassets hemsida (ej på hittauts sida eller app.). Även Naturpasset lottar
ut priser (gäller båda varianterna), där första pris i den nationella utlottningen är en
hotellweekend.
Naturpasset kan du köpa för 80 kr styck hos våra återförsäljare:
•
•
•

Intersport
Apoteket Lejonet
Wirséns

Vinnare utlottning 6 juli
Vinnare
NN
Fredrik Ekvall
Stig Karlsson
Isabell Tegnemo
Samantha C-Blickfors
Madeleine Waermö
Stefan Bergsten
Axel Eveborn
Olivia Ritzén
Mikael Carlrud
Lena Ljungblom
Alice Blomkvist
Bertil Löwenborg
Sara Frangel
Ingela Tern
Conny Lindahl
Christer Vestling

Presentkort hos
Cykel från Wirséns
Coop Extra
Coop Extra
Best Western Hotell Corallen
Best Western Hotell Corallen
ICA Maxi
ICA Maxi
Friskvårdshuset
Hälsokraft
Hälsokraft
Klockbaren
Melchiors Bokhandel
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Lundins skor

Värde
250 kr
250 kr
300 kr
300 kr
250 kr
250 kr
250 kr
100 kr
100 kr
Klocka
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
200 kr

Nästa vinstdragning kommer att presenteras i samband nästa checkpointsläpp vid Maxi
den 5 augusti. Ytterligare två cyklar finns att vinna! Dessa kommer att lottas ut bland dem
som har tagit samtliga 100 checkpoints till och med den 8 oktober.
Lycka till med Er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

