2020
Kom med på vårens höjdpunkt
för alla naturälskare!
NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 25-26 april 2020.

Start: Lördag 25/4 kl 11:00 från parkeringen intill Kila kyrka (GPS: N 58° 44.7122', E 16° 32.9548')
Start: Söndag 26/4 kl 08:00 från övernattningsplatsen söder om Bysjön, vid vändplanen på vägen som
går förbi Källstugan (GPS: N 58° 45.6652', E 16° 29.9121')
Åter: Söndag före kl 16:00. (Varje dagsetapp är ca 1 mil.)
Anmälan: Bert Lindgren 0155-723 33

Sven Jonsson 0155-22 74 11

Kontakt med
naturen –
enkel livsstil

Alla deltagare får
själva hjälpa till att
ordna lägerplatsen för
sin övernattning.

Kolmården, den gamla vilda gränstrakten mellan Sörmland och Östergötland, en gång fruktad
bland resenärerna för sina stigmän och rövare, är en plats där dikt och verklighet, myter och
naturskönhet vävs samman.
På vandringen I Tintomaras spår lär vi oss för varje år att känna en ny del av vårt lands vilda
natur, som Hans Lidman så fint skildrat i sin bok ”I TINTOMARAS SPÅR”.
2020 är det 52:a gången som den gåtfulla Tintomara lockar till vandring i den mytomspunna
Kolmårdsnaturen. I år sker lördagens start från parkeringen vid Kila kyrka och övernattning och
start för söndagsetappen sker söder om Bysjön vid vändplanen på vägen som går förbi Källstugan..
Lördagsetappen går söderut förbi fornlämningar och sedan upp på berget där skidbacken ligger.
Vidare söder och västerut i riktning mot Gubbkärr. Vidare förbi Brandberget och åter i riktning
mot startpunkten. Etappen innehåller många fornminnen och kulturlämningar, förutom intressant
nutida natur. Vid dagens slut förflyttas övernattare med packning till övernattningsplatsen med bil.
På söndagen bekantar vi oss med området kring den nedre delen av Bysjön. Här finns många
mossar i olika stadier och annat intressant att beskåda.

Möt upp till upptäcktsfärd i sägenomspunnen Kolmårdsvildmark!

Nyköpings Frisksportklubb

Fågelföreningen Tärnan

