Välkomna!
Höknatten är nu framme vid ytterligare en upplaga, nämligen den 44:e i
följd. Tänk vad åren går men Höknatten den består!
Trots en långrandig pandemi så verkar suget ännu finnas kvar bland de
höktrogna. Vi kan stolt konstatera att 34 stycken lag kommer att stå på
startlinjen år 2021.
Få hade väl trott att det skulle bli så många när första tävlingen var
avgjord anno 1978. ”Aldrig mer!”, sa de flesta, men något tvingade dem
tillbaka och på den vägen är det. Nog har vi väl lyckats skrämma iväg ett
antal genom åren, men nya dårar dyker alltid upp, pigga att testa vad de
tål, eller inte tål, under nattliga förhållanden i mörkaste november.
Nåväl, tävlingen lever och frodas och årets upplaga bjuder som vanligt
på gaffelrika bansträckningar med närmast oändligt antal vägval mellan
de ABBAinspirerade kontrollpunkterna som inte har använts på länge.
De lika glada som mossiga kontrollvakterna finns som vanligt på plats vid
kontrollerna. Året till ära fotbeklädda med hökklackiga platådojor, för att
hylla ABBAs återtåg. En del har till och med dragit på sig sina gamla 40åriga, tajta och utsvängda jeans med hjälp av spett och stämjärn…
Naturälskaren bör även i år stanna upp och beskåda omgivningarna vid
de omsorgsfullt valda stämplingsstationerna, alternativt återvända dagen
efter då ljusförhållandena kanske är något fördelaktigare…
Herr/Dam/Jub10 är som vanligt 10 km på ett ungefär medan den längre
banan traditionsenligt bjuder på en ”femma” till.
Geohökarna skickar vi även i år i väg på i stort sett egna kartblad. Som
vanligt kommer de att färdas över ett mycket större område än sina
vänner ”Orienteringshökarna”, men till sin hjälp har de ju faktiskt fordon
med både motor, ratt och hjul och dessutom tillgång till GPS.
En del överraskningar och klurigheter väntar löparna som vanligt, så det
gäller att höra upp på arrangörernas anvisningar före start, för att
överhuvudtaget kunna ta sig vidare och orka ända in över målsnöret.
Tänk på att vara uppdaterade på ABBA och en mycket viktig egenskap,
precis efter årets startprocedur, är att vara god vän med samtliga lag, då
det behövs gemensamt samarbete för att kanske lyckas ta sig vidare…
Då återstår bara att önska samtliga en trevlig tur genom mörkret!
Vi ses snart vid årets hemliga startplats!
Lycka till!

Hökens IF igen…

