Så har vi kommit till det sista släppet för hittaut Oskarshamn 2017. De sista 10 är placerade i
den vackra terrängen runt vår klubbstuga så vi hoppas ni alla får en skön hösttur i skogen.
Vårt sista checkpointsläpp för året har vi kombinerat ihop med vår orienteringstävling i Stora
Hycklinge. Är du nyfiken på att testa på orientering eller bara uppleva dramatiken är du
välkommen till vår orienteringsarena placerad ca 500 meter väster om checkpoint nummer
100 mellan kl 11-13 den 10 september. Då har du möjlighet att testa på en orienteringsbana,
vi har banor i olika svårighetsgrader och längder så det ska passa alla. För de mindre barnen
finns en provapå bana som kallas knatteknat där samtliga deltagare får pris. Blir du hungrig
så finns en servering med kaffe, fika, hamburgare mm.
Nu när vi närmar oss slutet av första året med
hittaut så kan vi nästan räkna in 1000 unika
personer som har registrerat sig på hittaut
Oskarshamn som tillsammans har tagit mer än
32 000 checkpoints, vilket innebär att en
checkpoint har registrerats var 5:e minut dygnet
runt sedan starten den 29 april. Hur många som
har letat checkpoints utan att registrera sig vet vi
inte men vi kan konstatera att hittaut
Oskarshamn sätter sina spår. Spåren i terrängen
är tydliga där stora stigar har skapats in mot
stolparna. Bilden visar en ny stig om bildats in till
checkpoint nummer 79.

Den 8 oktober avslutar vi årets hittaut och det är
sista dagen att registrera checkpoints på vår
hemsida eller app. Därefter kommer vi lotta ut
Figur 1 Stig till checkpoint 79 som skymtar i den
röda ringen.
resterande av våra priser, där varje registrerad
checkpoint motsvarar en lott i dragningen. Så ju
fler registreringar ju större chans att vinna. Vill man ha chans att vinna någon av de två
cyklarna som är skänkta av Wirséns så är man tvungen att registrera samtliga 100
checkpoints.
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Lycka till med Er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

Presentkort hos
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
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250 kr
200 kr

