
Kære fodslawvenner 

ow050507 
Med venlig hilsen, pbv.  

Hav og Klit Vandring 
Fra Hune Friskole d.11. sep 2005. Start fra kl. 09.00 
Overvejer du en sensommer bustur for dine medlemmer?  

Vi tilbyder gerne at forkæle jer ved vores Hav og Klit Vandring  
i naturområderne ved Hune, Blokhus, Saltum og Lille Norge 
Vælg mellem 6, 12, 18, 24 og 30 km ruter. Rasteplads på alle ruter. 

Siden sidst 

Forårsmotionsturene hver lørdag eftermid-
dag i marts og april samt tirsdag aftener i 
maj, er nu afsluttet. Vi havde i perioden 2 
helt nye ture. En i Ingstrup som Bjarne hav-
de arrangeret og en i Vadum som Erik havde 
arrangeret. Begge gode ture, som sagtens 
kan gentages. Tak til jer begge.  
Tak til alle turførere i øvrigt og til de ihærdi-
ge kaffe-kage leverandører, uden hvis ind-
sats vi alle ville lide kaffetørstens kvaler og 
den søde tand gå glip af såvel forventnin-
gens frydefulde glæde som eftersmagens 
skønne rus.  
Som sædvanlig havde vi stor tilslutning fra 
vore aktive og trofaste medlemmer til moti-
onsturen på HC Andersens fødselsdag, selv 
om det denne dag kostede lidt ekstra.  
I var så til gengæld også stort set de eneste 
der mødte frem. De kunne tælles på måske 
to hænder, de ”fremmede” der var mødt op 
til turen denne dag, hvor vi i dagens anled-
ning havde afmærket en 5 og 10 km rute i 
Blokhus Plantage med hyggelig rasteplads 
ude på 10 km ruten.  

Bulbjerg - Fosdal, 45 km ført tur 

….og hvert andet år Løkken - Fosdal 45 km. 
Vi har nu endeligt besluttet at indstille 
disse 2 kystvandringer indtil videre!  

På den seneste tur  fra Bulbjerg havde vi 
deltagelse af kun 33 inkl. hjælpere.  
17 deltagere ”udefra” blev det til og I skal 
have stor tak for godt selskab på dagen.  
Også tak til vore egne 16 gængere/hjælpere.  
Vi havde uden diskussion en vidunderlig 
dag med skønt vejr! Blot synes vi at forar-
bejdet trods alt er for stort til så få deltagere.  
Lige fra de flere hundrede brochurer der 
skal være ”på gaden” allerede november året 
før, til aftjekning af ruten og ikke at for-
glemme de mange tiloversblevne bjælker! 

Blokhusvandring samme dag i stedet.  
Vi vil i stedet i april arrangere en ny kortere 
(formentlig afmærket) kalendertur med IVV 
stempel, med turområde omkring Blokhus. 
Mere herom senere. Se kalenderen 2006. 

Sommermotion 

Sommermotionen fra Hune Friskole i juni, 
juli og august starter tirsdag aften d. 07. juni 
kl. 19.00. Bemærk: 2 undtagelser bliver: 
Slette-Å-tur fra Slette Å Rasteplads d. 12. 
juli, samt lyngtur ved Søbakken d. 16. au-
gust fra Gl. Hvarrevej i Svinkløv Plantage.  
Husk den årlige Bulbjerg & Valbjerg tur 
lørdag 25. juni kl. 13.00 fra Ellisbølvej i 
Thorup Plantage. 8-tals tur: 2 x 5 km. 
(husk selv at ta’ kaffe/kage med til pausen).  
Se i øvrigt sommerprogram folderen. 


