Kære fodslawvenner
Juleafslutning 07. dec 2005
Denne gang var 70 feststemte fodslawere
tilmeldt den årlige julehyggeaften, hvor vi
hyggede med bankospil om rødvin, lodtrækning om mange fine gaver, drak gløgg
og spiste æbleskiver og rørte stemmebåndede med fællessang og Erik havde
taget lidt ”døde duer” med som
blev pænt solgt.
Årets Fodslawer 2005
Sidste år måtte vi opgive at
vælge en Årets Fodslaver,
da ingen fik tilstrækkeligt
mange stemmer. Denne
gang var der ingen tvivl.
Medlemmerne stemte og
resultatet var entydigt:
Leif Mølgård blev en populær ”Årets Fodslawer 2005”.
Top 10 (flest motionsture gået)
Vi præmierer de 10 flittigste deltagere ved
vore egne motionsture i året samt ved vore
egne vandringer og ved vores deltagelse
via holdstillelse til andres vandringer. Foruden kåringen belønnes der med et startkort til en af vore egne vandringer og årstalsbjælke samt pokal til nr 1.:
1.
Leif Mølgaard, Brovst (61 ture)
Fik pokalen: ”Årets TOP TI’er”. Tillykke!
Øvrige TopTi placeringer:
2 Finn Grundsøe, Pandrup (56 ture)
3 Susanne Bertelsen, Brovst (55)
4 Else Marie Grundsøe, Pandrup (53)
5 Tove Jensen, Pandrup (50)
6 Oskar Wrønding, Pandrup (50)
7 Lis Jungersen, Åbybro (49)
8 Jens Erik Jungersen, Åbybro (47)

9 Else Marie Jensen, Vadum (46)
10 Inger Lise Jensen, Kås (45)
10 Bjarne Nielsen, Ingstrup (45 ture)
Julemotion 2. Juledag på Øland
Igen i år en flot tur med en rekordstor tilslutning på 121 deltagere. Vejret artede
sig fint og Oksholm Skov dannede som
sædvanlig en smuk ramme om dette hyggelige familiearrangement.
Stor tak til alle hjælpere som hhv.
1. juledag mærkede ruter op og
som 2. juledag medvirkede til
afvikling af turen med
rasteplads og startbord
samt senere til nedmærkning af ruterne.
Igen i år fik vi en
god fyldig presseomtale fra dagen.
Champagneturen 07. jan 2006:
I skrivende stund glædes jeg ved tanken
om eftermiddagens succesrige tradition:
”Champagneturen” fra Hune Friskole hvor
ca 70 var mødt frem til bla. champagne og
kransekage. Vi skålede ”Godt Nytår” inden vi gik årets første 7 km motionstur.
Blokhusvandring 1. april kl 13.30:
Som noget nyt tilbyder vi i år en ny 6 hhv.
12 km vandring i Blokhus Plantage.
Startsted/-tid: Hune Friskole kl 13.30.
Rasteplads ude midt på 12 km ruten.
Kom endelig og nyd hele turen i den dejlige plantage, som byder på varieret natur.
OBS! Skulle du være på vej til Hjørrings
Forårstur lørdag, kunne du jo passende
lægge vejen forbi i Hune og gå 6 km turen
og stadig nå til start i Hjørring kl 16.00.

Med venlig hilsen, pbv.

ow060107

