
Naturpasset 2017 Foto-Cykelpass 
 

Pågår under tiden april till och med september.  
 

Årets Foto-Cykelpass som är förlagt till nordost om Karlshamn är ca 3,5 mil långt.  
På kartan finns 18 st kontroller utmärkta. Till varje kontroll finns ett nummer. Dessutom 
finns 18 st fotografier. Det gäller att besöka de arton kontrollpunkterna, se dig omkring 
och para ihop platsen med rätt bild, bokstaven som finns på bilden skriver Du in på 
startkortet. 
Ett tips, om man tar kontrollerna i nummerordning är det lättare att hitta rätt bild. 
 Om du vill använda dig av GPS koordinater så finns dessa på vår hemsida. 
www.stigmannen.se 
 

När startkortet är ifyllt skickar eller lämnar du till. 
Hasse Axelsson Gulsparvsv. 5 37450 Asarum senast 15/10 
Du kommer att delta i utlottningen av ett antal priser.  
  

Du kan också tävla om priser som lottas ut centralt. Skriv det bästa med naturpasset i 
en mening. Se startkortet! 
Vad priset består av är inte klart när detta skrivs men kommer senare ut på 
www.naturpasset.se  
 

Vinnarna kommer att presenteras på Stigmännens hemsida i slutet av november.  
www.stigmannen.se 
 

Under 2017 kommer Stigmännen även i år att arrangera 
hittaut.nu/Karlshamn som är en stor satsning på att få fler att 

upptäcka vår spännande natur och skärgård. Hittaut 2106 blev en stor succé med 1262 
registrerade deltagare som gjorde 55 673 checkpoint-besök vilket motsvarar över 41 
000 rörelsetimmar. Kartan, som är gratis och kommer i din brevlåda, är klar i början av 
maj. Håll utkik då för fler upplevelser! Massor av priser utlottas. En hittad checkpoint 
ger en lottsedel. Kartan finns också att hämta på rådhuset, biblioteket, turistbyrån, och 
skärgårdsbåtarna. 
 

Vi önskar dig Lycka till och god hälsa. 
 

Thomas Johansson tel. 0454-19279 e-post th.johansson@tele2.se  
Göran Andersson  tel. 0454-15334 e-post gand15334@gmail.com 
Owe Nilsson  tel. 0454-321254 e-post owe.l.nilsson@gmail.com 
Inge Åkesson  tel. 0454-12973 e-post inge.akes@gmail.com 
Hasse Axelsson  tel. 0454-329249 e-post hasse-axelsson@hotmail.com 

 

 


