
 

Lillån - Vena skogen samling Lillåspåret 
Motion/tävling: Vem är först i mål med sin klädnypa?
Ni startar i par från två olika håll samma bana. Ni får med er varsin klädnypa 
med kompisens namn på. Denna ska du sätta på valfri kontroll som du tror 
din parkompis inte har varit vid.  Din parkompis gör samma sak. När du är 
vid en kontroll och hittar din parkompis klädnypa tar du med denna till mål. 
Först in med sin egen klädnypa har vunnit. 
Kontroller: stora hängande skärmar, med inslag av fasta kontrollpinnar.

Barn/Ungdom
Banor: 7 kontroller, 13 kontroller
Hitta alla enhörningar
Något lättare kontroller på ett begränsat utrymme där det gäller att besöka 
alla kontrollerna. Hunden Chippen har satt ut X antal enhörningar, hitta alla 

kontroller och räkna hur många enhörningar 🦄  ni hittar.
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Löpträning i 
elljusspår är 
möjligt 
3,4km-10 
km 

Familjeträning  
Torsdag 24 september  start mellen 17.30-18.00

 

Grilla  
Vid målet finns en 
grillplats som 
kommer vara tänd 
om man vill ta med 
sig en korv. Tex. 

Mörker  
Ca 19 blir det mörkt 
och vi önskar alla 
tillbaka innan. 

PARBANA LÅNG 
6000 m 

1
PARBANA KORT 

4000m

2
ENHÖRNINGSJAKT 13 
Kontroller på grön, vit 

och gul nivå. Ca 1,5 km 
från mål startområdet.

3
ENHÖRNINGSJAKT 7 

Alla kontroller på grön 
vit nivå och i 
närområdet vid start 
mål.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus 
turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra. Cras volutpat mattis 
hasellus justo sed, feugiat nunc praesent. 

Faucibus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede 
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat. Ut facilisis ante in 
dui ac suscipit, turpis voluptatum donec.
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