
FJELLTURSBOKEN 2017
Här finns uppdrag och foton på de 
waypoints som skall besökas.
Läs instruktionerna noggrant.

Tips: 
Spara denna instruktion i telefon eller 
skriv ut. Läs gärna nästa uppdrag när ni
knappar in nästa waypoint i GPS

Accesoarerna som nedan kallas 
startbevis och delas ut på förarmötet 
på fredag kväll den 30 juni. 



SF-17:01

Ta ett kort på din mätarställning och 
tanka fullt.

100 poäng



SF-17:02

En selfie med dessa i bakgrunden,
Ha på er den gula saken.

750 poäng



SF-17:03-2

Gruppbild. Samla gruppen och be 
någon fota er med denna kran i 
bakgrunden.
Startbeviset skall oxå vara med och på 
huvudet.

600 poäng



SF-17:04-2

Be kompisen ta ett kort med dig på 
hojen i förd både mjukt och gult 
startbevis

450 poäng



SF-17:05

Hitta objektet på bilden och ta ett 
liknande fotografi.

Glöm inte att färjan går var 15:e minut

17200 poäng



SF-17:06-2

Ta ett kort på det andra ryggstödet på 
motsatt sida. Står något helt annat eller
hur?

2500 poäng



SF-17:07
Tanka, mat&drickpaus och kolla 
lufttrycket med hjälp av det ni fått som 
startbevis

Bild på däcket och startbeviset 
monterat

12000 poäng



SF-17:08
Det mjuka startbeviset skall vara med 
på bilden
4567 poäng



SF-17:09
Färja, ta ett liknande fotografi antingen 
framåt eller bakåt i färdriktningen
200 poäng 



SF-17:10

Expresstop

Stanna, ta en bild sittandes på hojen, 
stick i väg

36 poäng



SF-17:11
Ta en liknande bild, det mjuka 
startbeviset på backspegeln

450 poäng



SF-17:(12)

Intressepunkt. Fint väder och gått om 
tid? Kör lite serpentiner ner till Lysebotn

1 poäng



SF-17:13

Sträck ut benen lite, spring och fota 
denna sten och snabbt upp på hojen 
igen. Så vi pumpar in lite nytt syresatt 
blod i rumpa och lår

531 poäng



SF-17:14

Gruppbild.

Alla samlade under skylten med alla 
grejor på..

2222 poäng



SF-17:15

Ja, sista uppgiften och snart i mål

Här ska ni ta en bild på själva firmans 
skylt som är på framsidan.

999 poäng



Bonus punkt 1.
För den uppmärksamme

Någonstans på turen ser ni detta

1000 Poäng för liknande bild

Ingår en combo, hittar ni alla 3, 113113 
extra poäng



Bonus punkt 2.
För den uppmärksamme

Någonstans på turen ser ni detta

1000 Poäng för bild som talar om vad 
det står på informationsbordet/tavlan

Ingår en combo, hittar ni alla 3, 113113 
poäng



Bonus punkt 3.
För den uppmärksamme

Någonstans på turen ser ni detta

1000 Poäng för liknande bild

Ingår en combo, hittar ni alla 3, 113113 
poäng


