Ringe -Espe
07-11-2020

Ringe – Espe Stien
Lørdag d. 7/11 2020

På dagens tur vil første halvdelen går gennem Espe Skov mod Findinge skov videre af trampestien mellem
Ringe og Espe langs Sallinge å, vi runder også den sydlige del af Ringe Skov. Her holder vi en pause .
Turen tilbage går gennem Tvedskov , langs Naturstien Ringe-Korinth tilbage til bilerne. Gåturen er samlet
på 11 km.
Vi starter på p-pladsen på højre side af vejen, Assensvej 81
Det er efterår og stierne er ret smattede. Pause stedet er uden bordbænke så husk noget vandtæt at sidde
på
Vi skal følge reglerne så vi deler os op i to grupper, hvis vi bliver mere end 10 deltagere . Fællestransport

fra Odense gennemfører vi med mundbind, det er helt op til hver enkelt om man føler sig tryg ved dette.
Meddel som altid om man kommer ind til mødestedet i Odense og kan have passagerer med eller har brug
for en plads, eller kommer direkte til tur start
.
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2020/juni/indvielse-af-ringe-espe-stien/

Medbring:
Der kan medbringes drikkelse, kaffe/the, måske noget spiseligt samt siddeunderlag til pauserne. Husk
penge til samkørsel.

Mødested kl 11.00 :
Parkeringspladsen ud for Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C. kl. 11.00

Start sted kl.11.30 :
P-pladsen, Espe skov. Assensvej 81, 5750 Ringe

Samkørsel:
Vi opfordrer stadig til samkørsel for dem, der har lyst til det. For at minimere smitte fra COVID-19 er det
vores holdning, at vi bruger mundbind ved samkørsel. Passagererne i bilerne betaler i fællesskab 1 kr. pr.
kørt km. tur- retur til chaufføren.

Tilmelding:
Senest fredag d. 6/11 kl. 20 pr. mail: naturklub@gmail.com.
Angiv venligst dit medlems- og mobilnummer.
Kan du lægge bil til.
Ønsker du at køre med andre.
Kører du direkte til startstedet

Afbud på dagen eller spørgsmål sendes på sms til
Karin 26374649
Erling 20681933

Vel mødt - vi glæder os til at se jer.

SRC naturgruppen
Karin og Erling
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