NOVEMBERTUR VED EJSTRUPHOLM
Søndag den 13. november 2022.
Ruterne ligger øst og syd for Ejstrupholm. Du vil komme til at gå på
østlige side af den gamle bane mod Funder, gennem Store Thorlund, Lille
Thorlund, Hedegård, Rørbæk Sø. På den længste rute kommer
deltagerne ned til Rørbæk Sø som ligger meget naturskønt.
---------------------------------Arrangør: Ikast-Brande Fodslaw

Gebyr for deltagelse: Kr. 25,- pr. person
Kr. 30,- pr. person inkl. diplom
Kr. 30,- pr. person inkl. bjælke (restlager)
Alle deltagere skal af hensyn til kontrol af arrangementet medføre
startkort, der sælges fra kl. 8.
Stempel til IVV kan kun erhverves på ruter på 5 km og derover.

Start og mål på turen:
Ejstrupholm Skole, Grønningen 3, 7361 Ejstrupholm
Distancer: 5 - 10 - 16 - 25 - 31 km.
Starttider:

Kl. 9.00 – 12.00 - 5 og 10 km
Kl. 9.00 – 11.00 - 16 km,
Kl. 9.00 – 10.00 - 25 og 31 km
Alle deltagere skal være i mål senest kl. 17.00.
Man kan deltage uden at tilmelde sig forud og uden medlemskab af en
vandreforening. Dog bedes grupper tilmelde sig.
Overnatning: Kommer du langvejs fra og gerne vil deltage i søndagens
tur men ikke så gerne vil så tidligt op, kan vi tilbyde overnatning. Du
medbringer selv sovegrej. Du spiser hjemmefra eller tager noget med til
skolen som må spises der. Skolen og Cafeteriet er åbent fra kl. 19.00 –
23.00. Overnatning, kr. 15,00. Tilmelding senest den 10/11 2022 på
formand@fodslawbrande.dk eller på tlf. 2334 1596.
Corona: Henstillinger fra Sundhedsstyrelsen og Ikast-Brande Fodslaw
skal overholdes.

Ruter og afmærkning:
Ruternes beskaffenhed vil være stier af grus og sand, hjulspor og
asfaltveje. Ruterne er afmærket med FODSLAW-pile og -bånd.
Undervejs, med rimelige afstande, vil der være oprettet rastepladser,
hvor man kan forfriske sig til de lave FODSLAW-priser.
Deltagelse sker på eget ansvar.
Yderligere oplysninger:
Inger-Marie Nielsen, Kr. Poulsens Vej 23, 7430 Ikast
Telf. nr. 2334 1596 - e-mail adr.: formand@fodslawbrande.dk

Ikast-Brande Fodslaw byder alle velkommen til en travetur i
Billeder er fra 2021 og venligst udlånt af Lisbeth Sørensen og formanden.

det midtjyske naturområde

BLIV MEDLEM I EN AKTIV FORENING - IKAST-BRANDE FODSLAW

SØNDAGSTUR HOS

Som medlem i Fodslaw får du bl.a. følgende muligheder:
 du får tilsendt medlemsbladet 4 gange om året. Bladet bringer nyt fra
FODSLAW’s lokalforeninger,
 du kan deltage i FODSLAW’s rejser til udenlandske vandreture,
 du kan dyrke foreningslivet i lokalforeningen med motionsture,
hyggeeftermiddage og –ture,
 du får hvert år i december måned tilsendt Vandrekalenderen for det
kommende år.
IKAST-BRANDE FODSLAW udsender hvert halve år medlemsbrev og
program.
Et årsmedlemskab af FODSLAW koster pr. 1/4 2022 kun kr. 325,- for
første medlem af en familie. Reduceret kontingent for 2. familiemedlemskab på samme adresse – kun kr. 110,-.

JULEMOTIONSTUR I BRANDE
Ikast-Brande Fodslaw har Julemotionstur den 26. december 2022.
Start fra Dalgasskolen, Elme Alle 2B, 7330 Brande.
Der er åben for start mellem kl. 9.00 og 10.30.
Vi har distancer på 3, 5 og 10 km.
Startgebyr: kr. 25 ,00
Startgebyr m/diplom: kr. 30,00
Startgebyr m/medalje: kr. 45,00
Startgebyr m/medalje og diplom: kr. 50,00
Også den dag glæder vi os til at byde dig velkommen.
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