Skottårsvandring med Friskis 2020
Hej alla hugade vandrare, på skottårsdagen är det så dags för en ny aktivitet.
Lördagen den 29 februari styr vi kosan ut i naturen igen, i enlighet med följande grova plan:
Primär samlingsplats är utanför Friskis, kl 09.00, nämnda dag. Vi samordnar oss och åker i minimalt
antal bilar till vår slutliga mötesplats, parkering vid Måryd norr om Skrylle. Vi beräknas vara där
09.30 (ca).
De som inte samlas vid Friskis möter upp här. Vandringen utgår och avslutas på nämnda ställe.
Planen är att på snirkliga stigar och motionsspår förflytta oss till området vid Boklunden i Trollskogen.
Där har vi gjort oss förtjänta av ett fikastopp, då vi intar de livsmedel och drycker vi själv har haft med
oss i packningen. Stärkta till kropp och själ fortsätter vandringen - först längs en svagt trafikerad
landsväg för att sedan växla in på en otrafikerad väg västerut tills vi når vår slutdestination, Måryd.
Här tackar vi varandra för trevlig samvaro och var och en återvänder till resten av skottårsdagen.
Vandringen blir ca 9 km lång och är lättgången, bara några med- och motlut. Tidsåtgång: räkna med
uppåt tre timmar i naturen. Fint väder är beställt. Personlig utrustning är som vanligt kläder efter
väder, något att sitta på samt egen matsäck.
För att få en smidig aktivitet måste vi samordna oss, varför anmälan till vår hemsida är obligatorisk.
Denna nås via:  friluftsgruppen@lund.friskissvettis.se . Ange också om Ni har tillgång till bil.
Medåkare betalar direkt till bilföraren. Andra frågor kring evenemanget skrivs och besvaras helst via
denna info-kanal. Eventuellt ‘nöd’-nummer är 0723-266262 till mig, Hans E. Eva Höglund kommer att
vara mig behjälplig med vad som kan komma upp under aktiviteten.
Varmt välkomna! / Eva och Hans
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