
”Hav og Klit” - Vandring 
Søndag d. 10. sep. med start mellem kl. 09.00 - 11.00. 

Ruter på 6 – 12 – 18 – 24  - 30 km  
Starten går fra Hune Friskole, Vesterhavsvej 6, Hune ved Blokhus. 

Pokal/erindring til hold på minimum 10 deltagere tilmeldt senest 04. sep. 

ow060701 

Kære fodslawvenner 

Med venlig hilsen, pbv.  

Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling onsdag d 27. sep. kl. 19.30   

STED: Restaurant Nordstjernen i Blokhus kl. 19.30. Foreningen er vært ved kaffen.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

SPISNING: Vi arrangerer hyggelig fælles spisning kl. 18.00 (fornuftige priser). 
Tilmelding nødvendig hvis du ønsker spisning. Tilmeldingsliste findes ved motionsturene. 

Siden sidst:  

...har vi afholdt vores årlige Svinkløv Van-
dring. Svinkløv Vandring v/ Fosdal (ført tur 
lørdag aften på 6 hhv. 12 km ), havde 30 del-
tagere, som fik en fin aftentur i stille regn. 
Hyggeligt, men kun 12 deltagere på 12 km 
turen er jo ikke lige netop prototypen på en 
international IVV vandring! På en ganske al-
mindelig motionstur har vi normalt 50-60 ude 
at gå. Denne lørdag aften i maj er åbenbart 
svær at samle folk til. OK, vi måtte konkurre-
re med kvindehåndbold og melodi grandprix 
på TV. Udgår af programmet i 2007. 
Så gik det anderledes fint om søndagen, ved 
Svinkløv Vandring v/Hjortdal (afmærkede 
ruter fra 6 til 30 km). 245 deltagere.  Særde-
les tilfredsstillende. Vi fik besøg af hele 4 
hold. Hjørring med 30 vandt pokal for største 
rettidigt tilmeldte hold, dernæst Randers 
Fodslaw med 27, Hirtshals med 23 og endelig 
Landstrygerne fra Varde med det allerstørste 
hold på 48 (desværre for sent tilmeldt til po-
kal). De fik dog en erindring med hjem. 
Tak til alle deltagere og tak til alle hjælpere. 

Bulbjerg Vandring 24. juni 2006 

Vi har afholdt vores første 6 - 12 km førte of-
ficielle vandring ved Bulbjerg - Valbjerg. 
IVV berettiget, men som forudset kom der 
ikke svært mange til denne første tur. Nogle 
nordmænd havde fundet vej til vort ”høje fug-
lefjeld”, men ellers var det mest vore egne 
medlemmer, der fik en flot tur i det specielle 
naturområde med bl.a. gøgeurt og hjertegræs. 

Bustur til Moesgårsvandring 29/10-06  

og Den Gamle By i Århus med efterfølgende 
aftensmad på Purhus Kro på vejen hjem.  
Husk at tilmelde dig til denne tur i god tid da 
den må forventes at blive hurtigt udsolgt. Få 
et program for dagen. Pris for egne medlem-
mer ca. 200 inkl. startkort. 300 for øvrige. 

Efterårsprogram 1/9 - 31/11 

Du finder motionstursprogrammet på vores  
hjemmeside eller få en folder. Du kan natur-
ligvis også altid ringe ang. tid og sted for vore 
ugentlige motionsture. Husk også at tilmelde 
dig holdet til Rubjerg Knude March d. 20. au-
gust (tilmeld dig senest en uge før).  


