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BulleTINEN är officiellt organ samt programbok för Bullerullen 2017, Den är partipolitiskt obunden och tar inte ställning. Får ej säljas i butik. Får ej kopieras och delas ut på fängelser eller i tunnelbanan.
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TÄVLINGS-PM
Tidpunkt för samling:
Söndag 15 okt kl 13, gemensam start ca 13.20.

Vägvisning:
TC på Sekreterarbacken 62 (Erik och Julias radhus) 
närmaste busshållplats “Pungpinan” därifrån 550 m 
gångväg. Sök på sl.se och se kartan på nästa sida!

Orienteringstyp:
Klassisk bullerulle, dvs gemensam start med tradi-
tionell orienteringsutrustning, därefter springer 
du till valfria kontroller på kartan där du samlar 
sedlar i valuta “Bollars”. Väl i mål kan du uti-
från aktuell växelkurs växla in dessa mot hembakta 
kanelbullar.

Barnpassning: Ja, men meddela på eventets sida!

Miniknat: Ja

Nybörjarvänligt: Mycket

Ombyte/WC/Dusch: Utomhus/Inomhus/Vattenslang ute

Behövs SI-pinne: Nej

Mer information: Sker muntligt vid samlingen och 
före start.
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Kart-
provKärrtorp

Bagarmossen

Skarpnäck

Skarpnäcks koloniområde 
(180, 811, 816, 890)

Pungpinan 
(180, 811, 816, 890)

Kyrkogårdsvägen 
(180, 811, 816, 890)

Statsrådsvägen
(161, 180)

Gränsberget
(161, 180)

Horisontvägen
(172, 173, 180, 181, 811, 816, 890)

Sekreterarbacken 62

Vinggatan
(180, 181)

Kartprov/Vägvisning
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Är detta tävlingskartan eller bara ett exempel på hur det skulle kunna se ut?



Banläggarintervju
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Erik Kropf är förmodligen världens mest erfarne banläggare när det kommer till Bul-
lerullar. Trots detta fick vi en kort pratstund med honom.

Hej Erik! Bullerullen 2017 går ju i Bullerullejungfrulig terräng. Från att enbart ha 
varit en Värmdöangelägenhet är det nu terrängen kring Bagarmossen som får den 
stora äran. Vad kommer löparna få uppleva?
– Terrängen är varierande. Allt från motorväg över
cykelbana och gångstigar till tallhed, täta snår och
sandlådor kan förekomma.
Det låter som en intressant mix. Hur ska deltagarna då
tänka kring skoval i år – spikskor är bara att glömma?
– Ja, välj såna som funkar för både asfalt, skogsmark
och fritt fall.
Ojdå. Men hur blir det med duschmöjligheter, är du sugen
att få in 40 leriga orienterare i ert badrum eller är det
så kallad våtklut (blöt handduk) som gäller?
– Ombyte och våtklut sker på TC-gärdet av typen radhusbaksida. Vi erbjuder 30 
sekunder varmvatten per löpare från utomhusdusch av typen trädgårdsslang.
Jag förstår, kul att höra att det finns ett TC-gärde även bland radhusen. För Bullerulle-
nybörjarna, hur funkar det egentligen med bollars-sedlarna? Ska man springa runt 
med plånbok? Vi snackar ju högvaluta här, bollars vill man ju inte tappa i något kärr!
– Kartfickan eller t.ex. en definitionshållare kan funka smidigt som plånbok.
Alternativt ett litet fodral eller påse i minst typ iPhone 5-storlek.
Det låter som att det är läge för deltagarna att redan nu börja testa sig fram vad som 
fungerar bäst. Men hur gör man när man väl samlat ihop några bollars, ska man 
springa tillbaka och köpa en bulle typ var tredje kontroll eller vågar man försöka 
samla ihop så många bollars man kan på en gång?
– Det beror på hunger och sockersuget.



Inspiration+korsord
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Kanelbullerelaterat ord
på grannspråk som även
är ett blötdjur (obs! plural):

Istället för 
att baka 
kanelbullar 
kan man i 
öst säga att 
man gör 
detta
(lodrätt):

Facit kommer i BulleTINEN #2

Du ska spika kontrollerna, inte börja...

Även om 
du gjort 
en prickfri 
tävling 
kan du få 
prickar av 
dessa:

...efter dem


