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Nu är frågorna i vårens första tipspromenad i Finspång utsatta av        Elledningarna hänger över tipspromenadspåret efter senaste                                                                    

Jens Rinman och barnbarnen Sigrid och Linnea                                          stormen. Men elen är avstängd. 

 

En corona - anpassad tipspromenad 
Finspång 
Det handlar om tipspromenaden i Lunddalen i Finspång 

I fjol våras "gick" ett antal Finspångsbor ända ner till Gibraltar! 

Frågan är hur långt det blir den här våren? 

Friluftsfrämjandets ordförande Jens Rinman förklarar: 

– Vi räknade ihop alla deltagarnas promenadsträcka vid tipspromenaderna i Lunddalen i fjol våras 

och lade man ihop allas promenader, hade man kommit ända till Gibraltar! Imponerande bra! 

Och hur är läget den här våren 2021? 

– Nu har vi återigen startat den här corona-anpassade tipspromenaden "Veckans 12:a" i Lunddalen, 

som avslutas den 20 juni.  

– Sedan kommer vi att räkna ihop alla deltagarnas promenadsträckor och förhoppningsvis når vi 

minst till Gibraltar även i år! 

Hur fungerar "Veckans 12:a? 

– Varje måndag sätts det upp nya frågor längs tipspromenadslingan á 2,5 kilometer i Lunddalen. 

Samma frågor sitter uppe i en hel vecka och man kan gå när man vill. Tipslappar finns vid 

anslagstavlan. 

– Sedan rättar man frågorna själv via svaren som finns på vår hemsida under Aktuellt. 

– Vill man dessutom tävla om våra tre veckopriser, lämnar man in sin lapp i en postlåda vi satt upp, 

så får man vara med på dragningen. 

Men man behöver alltså inte ha många rätt för att få pris? 

– Nej, det räcker att man deltar och går slingan någon gång under veckan.  

– Vi är för övrigt tre föreningar som hjälps åt med arrangemanget i år. Det är vi i Friluftsfrämjandet 

samt PRO och IOGT/NTO. 

Vad händer när coronan är över? 

– Då går vi troligen tillbaka till gamla systemet, att de som har mest rätt på frågorna blir pristagare. 

Men så länge pandemin pågår, gäller de här tillfälliga tipsreglerna. 


