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Terrängbilder

Lönar det sig att ta t-banan 
mellan kontroll 39 och 40?

Om IQ-branten verkligen är en kontroll-
punkt på söndag återstår att se...

Mestadels lättlöpta partier kommer 
att varvas med...

...ännu mer lättlöpt!

Området är ju avlyst typ sen 2016 så här kommer några dag-
saktuella bilder från terrängen.



Vi stämde träff med Bullerullens ansvarige för barn-
passningen, Daniel. Hej, hur går det?
– Hej. I januari när vi började planera årets Bullerulle hade vi en 
workshop där vi tog ett helhetsgrepp kring ordet “barn” och an-
vände post-it-lappar där vi skrev de ord vi först kom på, sen satte 
vi upp dessa på en vägg. På en lapp stod det “kommunikation”. 
Så klokt! Vi kan inte tro att vi bara ska leda barnen (till nästa 
kontroll, reds. anm.), kan du inte kommunicera med dem kommer 
du ju ingen vart.
Fascinerande tankar. Det har utlovats både barnpassning 
och miniknat, kan du berätta mer?
– Ja förutom att vi är några vuxna som ska passa eventuella 
barn som stannar kvar när deras föräldrar letar bollars så finns 
det ett miniknat med karta och kontroller. Och bullar förstås.
Vilka åldrar passar miniknatet för?
– Tja... Vi har en terrängbild som närmast TC består av svagt 
sluttande gräsmatta med gles tall- och blandskog. Löparna 
kommer att beröras av en fin berghäll ett tiotal meter bort, därtill 
finns en ruskigt brant klippa längre bort men det är ett staket 
ivägen, så det är lugnt. Kontrollpunkterna är allt från lätta till 
svåra, men snitsling kommer underlätta för löparna. Det ska bli 
intressant att se vad de kommer åstadkomma för kilometertider 
på den här banan!

Intervju med barnpassaren

Faktaruta: Bullar och löpning

Bullerullen må vara unik, men det här med bullar 
och att springa (utan karta) finns det fler
exempel på. Bland annat det kanadensiska välgör-
enhetsloppet Cinnamon Bun Run. Det verkar vara 
liknande orienterarnas “skinklopp”, dvs
deltagarna gissar sin sluttid före start sen 
springer man utan klocka. Bullerulle-teamet ska 
nästa år prova idén fast där man ska beräkna
antalet bullar som är kvar när man kommer i mål.

Källa: http://www.cinnamonbunrun.com/



TC-karta

Enligt dekret från högsta ort måste det kallas “Are-
na” men vi väljer det gamla ordet TävlingsCen-
trum, TC. Precis som det ju heter budkavle och inte 
stafett, 5-dagars och inte o-ringen, startkort och 
inte si-pinne, kortbyxa och inte norsk glipa etc etc.

Som vi ser här har vi ett startområde med valfri rik-
tning ut i terrängen. Beträd ej förbjudna området. 
Det som kanske inte framgår av kartan är att man bör 
undvika att springa rakt igenom huset för att spara 
viktiga sekundrar.



Lösningen till korsordet!!!!

Du ska spika kontrollerna, inte börja... L  E  T A 
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kanelbullar 
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Kanelbullerelaterat ord
på grannspråk som även
är ett blötdjur (obs! plural):

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

VILKET ÅR AVSES?
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SVARSALTERNATIV:

1. Lusserullen 2011
X. Bullerullen 2008
2. Bussrullen 2009

(Facit kommer i nästa nummer av bulleTINEN)

Bildgåtan
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