Välkommen ut i Säter!
Säterbygdens OK vill bidra till folkhälsan och locka till en promenad eller löptur med kartan i
handen. Vi fortsätter med ”Naturpasset vår” efter Naturpasset vinter. Kartan finns att ladda ner på
vår hemsida. Utskrivna kartor finns att köpa för 30 kr hos Södra Dalarnas Sparbank i Säter samt
via e-mail till carinaper18@gmail.com
Ta gärna med barnen ut på en skattjakt!
Så här fungerar det:
Kontroller Det finns från början 15 kontroller utsatta i området som tas i valfri ordning. Kontrollerna

består av små pappersskärmar som är försedda med en siffra och en bokstav. Bild på
kontrollen finns på hemsidan. Notera bokstäverna! Den 1/5 släpps några nya kontroller.
De kommer att läggas som en PDF på hemsidan www.saterbygden.se tillgänglig att
ladda hem.
Rita av kontrollerna eller skriv ut en ny karta.
Alla kontroller sitter sedan ute till den 31 maj 2021
Karta

Kartan är en orienteringskarta i skala 1:7 500, vilket innebär att 1 cm på kartan
motsvarar 75 m i verkligheten. På kartan finns ett antal kontroller inritade (violetta
ringar) med tillhörande kontrollnummer. Extra kartor kan du skriva ut själv från
hemsidan.

Priser

Naturpasset är i första hand en motionsaktivitet i egen takt, men det finns också en
vinstchans. För att vara med i utlottningen av presentkort, så Swishar du 20 kr till
nummer 070 555 26 28 eller på Säterbygdens bankgiro 703-1164 senast den 31 maj
2021. I meddelandet skriver du ett ord på minst fem bokstäver som du skapat av
bokstäverna. Varje inbetalning på 20 kr och nytt ord blir en lott i vår dragning.

Frågor

Om du har frågor eller om en kontroll skulle saknas eller vara trasig, kontakta
Säterbygdens OK på carinaper18@gmail.com eller 070-640 46 73

Säterbygdens OK är en klubb för alla. Vi utövar orientering och MTB-orientering (cykel)
sommartid. På vintern är det skidor och skidorientering som gäller. Vi har verksamhet för barn och
ungdomar året runt och även aktiva på elitnivå som tävlar för klubben. Vuxna långt upp i åren kan
bedriva motionsverksamhet året om.
Vi hälsar intresserade i alla åldrar varmt välkomna om man vill lära sig mer om orientering
med karta.

