
Så var det dags för Bokskogsnatta 
torsdagen den 1 december och Paul 
arrangerade som vanligt, i alla fall 
dom senaste åren. Han hade lagt 
intressanta och omväxlande banor 
tyckte dom tävlande. Start var det 
mellan 17.30 och 18.30 och samlade 
totalt 17 startande varav två i dam-
klassen nämligen Agnes och Jenny 
Lindblom. Herrar och öppen motion 
var de andra klasserna. Kvällen var 
”varm” 8°C så frysa var det inte tal 
om. Det blå tältet var uppsatt, töm, 
check, start och mål var utplacerade 
så det var bara att köra igång.
Mats Håkansson tog täten som förste 
startande och sedan följde de andra 
strax där efter. 
Först i mål var Jonathan G av alla. 
I damklassen tog Agnes hem första 
priset efter att ha besegrat Jenny. I 
motion hade vi en ensam startande, 

En torsdagnatt i bokskogen. 
Fullt av reflexer. Bokskogsnatta! 

Sara Bengtsson som begick sin natt-
premiär. Friskt vågat, hälften vunnit.
Som synes varierar km-tiderna mel-
lan de startande med ålderns rätt. 
Kontrollen med det olyckliga numret 
13 visade sig vara en svårknäckt nöt 
för några av löparna. Det var väl 
inte helt lätt att finna stigarna med 

alla löven som dolde. En miss och 
man famlade i mörker, trots lampan. 
Inte lätt att hitta rätt igen. Trevligt 
att alla kan tävla mot alla. Efter en 
välkommen dusch på Torup var det 
dags för prisutdelning till vinnarna 
och tröstpris till de andra tävlande.
Paul förrättade detta med sedvanlig 

elegans. Vandringspris till ettorna. 
Dagen efter på fredagen var det dags 
att samla in kontrollerna och Gunnel 
och jag fick en trevlig promenad i 
skogen i härligt solsken. Sex kontrol-
ler blev vår lott i det södra partiet. 
Paul och Berit tog de andra.
                                       Lennart

Mats tar ledningen i Bokskogsnatta som förste startande, sen följer de andra ...

Kolla på Livelocs hur man tar sig an utmaningarna





Första pris Damer Agnes Linblom Första pris Herrar Jonathan Gunnarsson


