
Ylonz 2016, lördagen 16.4  

Barerna får besökas i valfri ordning. 

Ylonz regler: ylonz.fi/regler  

Målet finns vid den enda sjön i Otnäs och stänger kl. 19.30! 

Kom ihåg att på barerna visa upp tre tomma stop åt kontrollanterna. 

Med armbanden i kuvertet får du mat vid Otnäs strandbastu (bakom Jämeräntaival 5), där det även 

finns möjlighet att bada bastu. Strandbastun är öppen kl. 15-20 och mat serveras kl. 17-20. Armbanden 

fungerar även som efterfestbiljett till TF, där efterfesten börjar kl. 20. 

Då ni gör uppdateringar på sociala medier kan ni använda följande hashtags: #ylonz, #ylonz16. Se dock 

till att inte tillkännage er position eller posta bilder som visar barerna.  

Följ gärna Ylonz på Instagram: @ylonz 

Uppstår riktigt stora problem, ring Kasper 050 576 5109. 
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I, J K L N O E S R O 

35 92 14 89 65 15 38 32 79 3 

Fjalar har tränat hela sommaren och nu är det dags. Han har planerat att slå det gällande 
rekordet på sträckan. Eller åtminstone klara det på under en minut.  
 

Första steget kändes lätt, det andra tyngre, halvägs efter 213 steg känner han sig färdig 
men pushar vidare. Han tänker på vilken öl han skall belöna sig med efter prestationen, 
kanske en Blond Ale, eller en Belge, det kanske blir en Emmer IPA eller Columbus Pale 
Ale. Barley Wine är kanske ingen törstsläckare. Det får bli en Dinkel. Han får nya krafter 
av bara tanken. 
 

Väl uppe på toppen 91m över havet kan han andas ut, äntligen är det över. Inget rekord, 

men han klarar en minuts gränsen med en knapp sekund. Bingo. Han njuter en stund av 

utsikten och kollar in vindar och riktningar före han dallar neråt för att ta tåget hem från 

denna ort som fått sitt namn efter en gruva. Kanske han hinner ta ett stop på närkrogen 

vid station. 
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