Välkommen till hittaut Oskarshamn!
Vi är nu nästan 1000 registrerade deltagare i Hittaut Oskarshamn och det ökar för varje dag.
Fantastiskt roligt tycker vi! Såhär i semestertider är det en perfekt aktivitet att ge sig ut på om man
har en stund över. Tipsa gärna andra i er omgivning om Hittaut och var man kan hämta nya kartor.
Torsdag den 5 juli släpper vi ytterligare 20 checkpoints så nu finns det totalt 100 checkpointstolpar
att leta upp!
Vi i projektledningen är också ute på
Hittautrundor och varje gång (det slår aldrig
fel!) så träffar vi på andra Hittautare och det
blir ofta en trevlig pratstund. Vi möter
mycket uppskattning och det tackar vi för.
Vi har dock även fått kritik och det gäller
respekten för tomtmark. Vi vill än en gång
uppmana alla att respektera allemansrätten
och därmed inte beträda privat tomtmark.
De problem som rapporterats gäller i
området kring Vånevik där några
checkpoints ligger nära trädgårdar. Tänk
också på detta vid checkpoint 95!
För er som vill ha svårare utmaning eller är
snabba med att hitta de släppta
checkpointsen och kanske till och med
måste ransonera för att få det roliga att
räcka till nästa släpp så kan vi
rekommendera Naturpasset. Det går att
köpa för 80 kr och kan köpas på Intersport,
Apoteket Lejonet och Wirséns. Då får ni en
karta med kontroller av lite svårare
karaktär. Kontrollerna är i området vid
Havslätt.
Två cyklar lottas ut bland er som har tagit samtliga 80 checkpoints vid halvårsskiftet. De lyckliga
pristagarna tillkännages på scenen vid Stadsloppet 5/7 kl 18:40.

Övriga vinnare vid månadslottningen:

Vinnare
Presenteras på stadsloppet
Presenteras på stadsloppet
Arne Flisberg

Presentkort hos

Torbjörn Nyholm

First Camp

Maria Sjöberg

Friskvårdshuset

Amie Olofsson
Cecilia Nilsson
Rune Rydh

Klockbaren
Lundins skor
Lundins skor

Cykel
Cykel
First Camp

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

Värde

Äventyrsgolf eller
biljardgolf för 4 personer
Äventyrsgolf eller
biljardgolf för 4 personer
Presentkort
månadsträning
Klocka värde ca 500 kr
200 kr
200 kr

