
13. Dr Åhmans trädgård, 
trädgårdsföreningen, det var inte 
svårare än så....

11. Bishops arms, övre extremiteter = armar. 
Bryta brödet och dricka vinet är tänk att 
anspela på kyrka => Bishop. Har du riktigt 
tur får du dig även en bit bröd och vin på 
resturangen. 

HERR 2019-12-14 
Ett helt sjukt Stadsmästerskap

Äntligen är det dags för stadsmästerskapen, vad ni måste ha längtat. Förstår om ni är laddade och 
taggade. Ett helt år har ni ju väntat på denna underbara dag. Tänk vilken tid ni har framför er att få 
springa runt i vackra Linköping i detta underbara väder. Men innan ni ger i väg gäller det att ni ska 

komma på var ni ska någonstans, eller är du en sån person som följer efter andra kanske? Du väntar på 
att de andra ska börja så du kan hänga på? Det är fritt fram att ta alla kontroller i valfri ordning men 

det är rätt bra att ta de i nummerordning. Positionen på ledtråden är också en ledtråd om du förstår vad 
jag mennar. Men du spiller du allt mycket tid på att läsa denna text som inte leder någon vart vad jag vet 

i alla fall men när du ändå läser önskar jag dig ett stort lycka till! 

13. Läkare John August Åman (1790-1856) 
förespråkade rekreation, frisk luft och 

promenader. (Bänken centralt) 

12. Hem- är en livsviktig del av livet. Alla 
välkomna att ge sitt röda & vita hem- 

förutom män som har sex med män.(Stupröret)

11. Övre extremiteter används 
till en lång rad funktioner. Att 
bryta brödet och dricka vinet är 

en dem. (Stupröret)

10. Fysisk aktivitet får kärnan av kroppens 
temperatur att öka. Detta är något som kroppens 
centrala system själv reglerar. (Cykelstället)

9. Jag plockar smultron vid vägens kant
och trär sen upp dem på strån

det killar så skönt under foten min
jag känner gruset med tån. 

(Lyktstolpe) 

8. Njurarna tar hand om kroppens 
restprodukter. Den fungerar som 
ett kvarnverk som maler ner nya 

substanser. Har processas 42 Ml/
dygn. (Staketet, cykelvägen, söder 

om den gula gubben)

7. Huvud, bröst, knä och 
fötter får man använda sig 
av på denna plats. Just nu 

dominerar Fischer här 
(Busskurren).

5. Dinkel är ett gyllene sädeslag som används i 
århundraden som naturmedicin. Idag har den 
dock ersatts av substanser såsom Respi-Tann 

och Forsteo. (Stolpen)  

1. Förlossningen, livet börjar på 
förlossningen. Ett nyfött barn har en 
genomsnittspuls på 150. 270 dagar = 9 
månaders graviditet.

3. Vattentornet, Linköpings 
vattentorn är 46m vilket blir ett 

vattentryck på 46m vattenpelare.

5.  Apoteket, gyllene axet, 
Tannefors.

10. Friskis och svettis, centrum. När kroppen blir 
varm reagleras det med svett. "Kärnan" och 
"centrala" är tänkt att leda till friskis centrum.

12. Blodtappen, "Hem" är det 
grekiska ordet för blod och används 
i ord så som hemoglobin, 
hematolog mm. I Sverige är det 12 
månaders karrenstid, då du ej får 
lämna blod, om du som man har 
haft sex med en annan man. Detta 
gäller även stadiga förhållanden. 
Medans det för hetrosexuella 
förhållanden är 3 månader ifrån 
man haft sex med en ny partner.

2. Ögonkliniken, ingång 26, det 
är fyra stycken ögonsjukdomar.

7. Linköpings fotbollsarena, 
huvud, bröst och knä får man 

använda i fotboll. Nilla Fischer är 
den stora stjärnan i Linköpings 

FC.

9. Barfotegatan, texten är 
en vers ur barfotevisan.

8. Nykvarnverket, linköings reningsverk, 
varje dag processeras 42 000 000 liter 

avloppsvatten. 

4. Draken 35J, SAABs personalparkering. 
Ligger även vid riksvägen 35.

6. Beach arena,  sol, strand och 
hudcancer kommer hand i hand 
med fysiska aktiveter man kan 

göra på beachen. 

4. 

       Jenny, 35 (Staketet)

6. Huden är kroppens yttersta skydd. 
Den skyddar dig mot solen när du tränar 
på stranden. (Spiraltrappan)

3. Långa smala personer, sk. “Torn”, lider ofta av 
lågt blodtryck. Genom att dricka vatten, kan du 
öka din blodmängd och därigenom ditt blodtryck. 
Ett stabilt blodtryck är 46/0 mH2O. (Staketet) 

2. Glaukom, Katarakt, Irrit & 
Älvdalssjukan. (Bänken)

1. Detta stadsmästerskap börjar likt 
livet med 150 i medelpuls efter 270 

dagars väntan. (Bänken)


