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PRIS:

Gång på gång!
www.skoj.info

Gå Gång på gång med Umeå Orienteringsklubb
under perioden 6 maj-21 oktober.
Arrangemanget är enkelt – det finns inte ens
några skärmar att leta efter! Så här går det till:
Med kartans hjälp ska du besöka 20 inringade
oaser i centrala stan. Till varje kontrollpunkt hör
också ett foto och en textsnutt, som du ska para
ihop med rätt kontroll.
Kontrollerna på kartan är markerade med
siffror. Fotografierna och textsnuttarna (se baksidan) har bokstäver och romerska siffror.
Fyll i de rätta svaren här intill!
Prislistan för Gång på gång publiceras på
webbplatsen www.skoj.info i slutet av vecka 46.
För att delta i utlottningen måste du skicka in
ditt svar till Umeå OK senast den 21 oktober.
Skicka din lösning till:

Gå i stans parker
gång på gång!

LÖSNING, GÅNG-PÅ-GÅNG 2014
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Namn................................................................................................

Umeå OK,
c/o Lennart Forsberg,
Krusbärsvägen 20 E, 904 35 Umeå

Adress ............................................................................................
Tel och e-post (om du har det) .....................................................
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Karta från openstreetmap.org
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De flesta fotona är tagna hösten 2013 några få är tagna våren 2014.

God kontroll på bild och text – Gång på gång!
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I. Washington har ett vitt hus,
Umeå har en röd lada – så vitt
man kan se är den inte färglös.
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II. Ibland park, ibland parkering –
då kan t o m en björk få ge vika för
en tall i Björkarnas stad.
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III. Fotbollsplanen som namngett
stadsdelen här intill finns inte kvar!
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IV. Här fick man förr vatten på sin
kvarn – men kvarnen finns inte kvar.
V. En stadsoas från 1889 – fast
då fanns ingen elektricitet i stan.
VI. Hedersmedborgaren som gav
parken sitt namn vilar strax intill.
VII. Här hänger minsann inte
uppfinningen från slutet av
1800-talet på någon skör tråd.
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VIII. Namnet Najad förpliktar –
damen har faktiskt legat länge i
dammen, ända sedan 1946.
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IX. Erikslund var förr en folkpark
där kontakter knöts – några av
kontakterna finns fortfarande kvar.
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X. Alldeles ny, men ändå från
1897 – en gång fanns tankar att
placera Sävargården här!
XI. Natt och dag står “Morgon”
vid lärosätet som 1925 påbörjade
samkönad utbildning.
XII. En hjärtesak för Umeå, 		
som många har på läppen i år.
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XIII. Här tog konståkaren ViviAnne Hulthén sina skär 1936.
1954 byggdes huset som då
kallades Skärgården.
XIV. Där barn nu leker i sand,
lekte förr tennisspelare på grus.
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Original trycker
åt Umeå OK 		
gång på gång.
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www.original.ac

Para ihop fotografier och texter
med kontroller på kartan
senast den 21 oktober 2014.
VANLIGA SIFFROR!

ROMERSKA SIFFROR!

XV. När Umeå blev regementsstad var tanken att soldaterna
även skulle vara brandsoldater –
kanske med vattenkanoner?
XVI. Du som går här är nog 		
på väg mot en holmgång!?
XVII. På 50-talet fanns här planer
på en utomhusbassäng med ett
10 meter högt hopptorn!
XVIII. Livet leker för umeborna, ja,
det leker faktiskt hela livet – ofta
med små barn i närheten.
XIX. Sandahemmanet la grunden
till Umeå – det märks på namnen
på många platser, även den här!
XX. Umeå är den kommun i
landet som har mest konstgräs,
ibland finns det gräs strax intill.

