
	  
	  

Välkommen	  till	  

Hånöturen	  2012	  
	  
Dag	  1	  –	  15/6	  	  	  
För	  hardcore-‐löpare	  	  
(eller	  de	  som	  har	  annat	  för	  sig	  på	  
lördagen)	  
	  
Start	  hemifrån	  mig	  i	  
Hammarbyhöjden	  kl	  09:00.	  	  
Vi	  springer	  som	  tidigare	  5	  mil	  

till	  Håknäs	  vandrarhem	  i	  Järna.	  
Vi	  har	  ett	  lugnt	  och	  behagligt	  
tempo,	  kollar	  in	  sevärdheter,	  
stannar	  och	  äter	  och	  dricker	  på	  
vägen.	  Vi	  behöver	  inte	  ta	  med	  
oss	  något	  utan	  kan	  köpa	  på	  
vägen.	  	  
Efter	  3	  mil	  fikar	  på	  Glasberga	  gård.	  
Vid	  Håknäs	  äter	  och	  dricker	  vi	  gott,	  och	  kvällen	  avslutas	  med	  Sverige-‐

England	  på	  TV	  –	  och	  en	  god	  sömn.	  
	  
Dag	  2	  –	  16/6	  
Frukost	  08:00.	  Start	  löpning	  09:00	  och	  här	  kan	  
nya	  löpare	  ansluta.	  5	  mils	  löpning	  till	  målet	  på	  
Hånö.	  Vi	  springer	  genom	  Trosa	  där	  vi	  stannar	  
och	  äter.	  Det	  kommer	  att	  finnas	  vätska	  och	  mat	  
längs	  med	  vägen,	  var	  5:e	  km	  på	  slutet.	  Vid	  Hånö	  
väntar	  bastubad,	  öl	  och	  grillning.	  
	  
För	  de	  som	  ska	  övernatta	  i	  Håknäs	  lämnas	  	  
ombyteskläder	  till	  mig	  så	  ordnar	  jag	  utkörning.	  	  
	  
Under	  de	  2	  dagarnas	  löpning	  finns	  möjlighet	  att	  
ansluta	  eller	  hoppa	  av.	  Dag	  1	  finns	  tunnelbana	  eller	  pendeltåg.	  Dag	  2	  kan	  vi	  
ordna	  med	  bil	  för	  utkörning/hämtning.	  
	  

Jag	  ordnar	  med	  mat	  både	  på	  fredag	  och	  
lördag	  kväll	  och	  vätska/mat	  under	  
lördagslöpningen.	  Pris	  för	  det	  är	  200kr.	  
Tillkommer	  en	  kostnad	  för	  övernattning	  
plus	  frukost	  på	  Håknäs.	  
	  
Jag	  ser	  fram	  mot	  en	  trevlig	  utmaning!	  
Med	  vänlig	  hälsning	  	  
Tommy	  

	  
	  

Anmällan	  till	  mig	  070-‐4565358	  eller	  tommy.tedelund@ptj.se	  

Här	  är	  gänget	  som	  tog	  sig	  i	  mål	  förra	  året	  

Välförtjänt	  tilltugg	  på	  Håknäs.	  


