Välkommen till hittaut Oskarshamn!
Starten av årets hittautsäsong har varit fantastisk! De första veckorna har ungefär 1 000
checkpoints registrerats per dag och vi närmar oss 700 registrerade deltagare. Vilken
rivstart!
Nu den 26 maj är det dags för årets första släpp där 20 nya checkpoints blir tillgängliga.
Dessa är placerade i och omkring Påskallavik och har varierande svårighetsgrad.
Vi kommer att finnas på stan på Tolvskillingsmarken för att dela ut kartor och göra reklam
för projektet. Kom gärna förbi för att prata om hittaut, hämta en karta eller få tips och råd
om hur man lättast hittar checkpoints.
Nedan hittar ni vinnarna i vår första vinstdragning, 15 lyckliga vinnare vinner presentkort
från våra samarbetspartners. Du som vinnare kan få ditt vinstbevis hos oss på
Tolvskillingsmarken. Har du inte möjlighet till det kommer vi skicka ut det till din epostadress. Presentkorten hämtas sedan i respektive butik/hotell.
Nästa vinstdragning kommer att presenteras i samband med Stadsloppet den 5 juli. Då
kommer vi även lotta ut två cyklar från Wirséns. För att just du ska ha möjlighet att vinna en
cykel ska du ha registrerat samtliga 80 tillgängliga checkpoints senast den 30 juni. Ytterligare
tre cyklar kommer dessutom att lottas ut bland dem som efter säsongens slut har registrerat
samtliga 120 checkpoints.
Har du frågor eller funderingar kring hemsida, app, registreringar eller om någon checkpoint
har försvunnit (tyvärr har det hänt), tveka inte att kontakta oss på oskarshamn@hittaut.nu.

Vinnare utlottning
Vinnare
Sune Jonsson

Presentkort hos
First Camp

Else-Marie Larsson

First Camp

Berit Erlandsson

Wirséns

Värde
Äventyrsgolf eller
biljardgolf för 4 personer
Äventyrsgolf eller
biljardgolf för 4 personer
250 kr

Ingela Yderhag
Gustav Eveborn

Wirséns
Friskvårdshuset

Edvin Sandqvist
Birgitta Dillström

Klockbaren
Jailbreak

Stefan Löfqvist
Camilla Gustavsson
Björn Johansson
Birgitta Magnusson
Mats Hermansson
Magdalena Ågren
Eva Andreasson
Carina Gabrielsson

Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Hotell Ett
Kalmar Läns Trafik
Kalmar Läns Trafik
Lundins skor

Lycka till i Er fortsatta jakt på checkpoints!
Hälsningar
Hittaut Oskarshamn

250 kr
Presentkort
månadsträning
Klocka värde ca 500 kr
Presentkort escape rum
för 6 personer
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
Resekort 100 kr
Resekort 100 kr
200 kr

