Riksgränsvandring, tredje året!
Under åren 1960-1987 genomförde Skogskarlarna i olika
etapper en vandring längs den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Nu har röster höjts att det åter är dags
att genomföra denna vandring och denna gång inleda den
i Brömsebro för att så småningom nå målet vid Göteborg
(förra gången började man i Vittsjö och gick österut för att
sedan avsluta från Vittsjö och norrut).
Hur lång tid detta kommer att ta är i dagsläget svårt att
veta och beror i mångt och mycket på hur många vandringar
man har årligen osv men tanken är att det kommer att bli en
samlingspunkt för Skogskarlar längs denna gräns och redan
startåret 2013 inbjöds Skogskarlar från alla berörda landskap
att deltaga. Ett 30-tal hörsammade kallelsen och vandrade
två etapper på totalt ca 20 km från Brömsehus.
Andra året vandrade vi i härligt vårväder bl.a. genom området för kommande medel-SM 2016 och vi tog oss över en
sjö med hjälp av en eka och linor.

Nu inbjuder vi alla intresserade Skogskarlar att sluta upp
till den tredje vandringen. Tanken är att man själv kan välja
om man vill vara med båda dagarna eller bara den ena.

Program

Lördagen den 30 maj:
11:00: Samling vid Brunsmo norr om Flymen där fjolårets
vandring slutade. Vi återupptar vandringen och
vandrar en hyfsat lång tur på lördagen.
19:30 Kamratmåltid och övernattning på hårt underlag
vid Idrottsplatsen i Flymen. Plats för husvagn/husbil
finns. Kostnad ca 150 kr.
Någon form av bildvisning/föredrag på kvällen.
Söndagen den 31 maj:
9:00 Vi inleder dagens vandring och vandrar till klockan
13. Rast längs vägen med föredrag. Vi avslutar i
”Dackeland” och de som vill kan åka och besöka en
närbelägen ”Dackegrotta” en bit från gränsen.
Anmälan skickas in senast 17/5 till Björn Linnersjö,
tele: 070-6413888 mail: signemaulabjornen@gmail.com
om du skall vara med på kamratmåltid och/eller vill ha
övernattning på hårt underlag eller i säng.
Ingen föranmälan om man endast skall vara med på vandringen.
För logi i övrigt hänvisar vi till:
Kristianopel camping och stugby: www.kristianopelresort.se
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