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Kære fodslawvenner
Flest gåede motionsture i 2006.
Vi præmierer de 10 flittigste fodslawere, som har
Vi var 83 feststemte fodslawere til den årlige
deltaget i flest af vore egne motionsture, vore holdjulehyggeaften på Jetsmark Centralskole. Det var tilmeldinger ved andre fodslawere, samt hjulpet til
- vist nok - rekord. Vi hyggede med bankospil
med op/nedtagning af ruter ved egne fodslaws- arom rødvin, lodtrækning om mange fine sponsorangementer (ca. 67 ture i alt). De blev alle præmiererede gaver, drak gløgg og spiste æbleskiver og
ret med et startkort og en bjælke - og nr. 1 fik en
rørte stemmebåndede med fællessang. Erik havpokal for præstationen.
de igen taget ”døde duer” med, som blev pænt
Et stort til lykke - og tak til de flittige:
solgt. Nu er aftenen ikke bare ”spøg og skæmt”. 1. Finn Grundsøe, (incl. -2 handicap) 61 ture
Vi skulle også udnævne ”Årets Fodslawer” samt
2. Inger Lise Jensen, 56 ture
præmiere de flittigste vandrere blandt os.
3. Doris Lønstrup, 55 ture
4. Susanne Bertelsen, 53 ture
”Årets Fodslawer” blev Oskar Wrønding - bl.a. 5. Bjarne Nielsen, 52 ture
for det store arbejde, han har udført som formand 6. Else M. Grundsøe, 51 ture
siden 1999 og hans engagement i Fodslaw.
7. Jette Rasmussen, 50 ture
8. Leif Mølgaard (incl. - 6 handicap) 49 ture
9. Lilian Mortensen, 48 ture
10. Lars B. Rasmussen, 47 ture

Juleafslutning 6. dec 2006

Julemotion 2. Juledag på Øland
Igen i år en flot tur med en rekordstor tilslutning på
154 deltagere. Vejret artede sig vel og Oksholm
Skov dannede som sædvanlig en smuk ramme om
dette hyggelige familiearrangement.
En stor tak til alle hjælpere som 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 sørgede Finn
for, at vi fik en god fyldig presseomtale på dagen.

Champagneturen 6. jan 2007:
Vi benyttede samtidig lejeligheden til at overrække Oskar en erindringsgave for hans indsats.

Til den traditionelle ”Champagnetur” fra Hune Friskole mødt 99 fodslawere frem. Vi begyndte med at
skåle ”Godt Nytår” i champagne inden vi gik ud på
årets første 7 km motionstur.

Fodslaw-Jammerbugtens historie
Herluf Trudslev har i 2003 skrevet erindringer om tilblivelsen af Fodslaw-Jammerbugten. De
kan nu læses på vor hjemmeside: www.fodslaw-jammerbugten.dk under medlemsstof.
HUSK: Blokhus-vandring, lørdag d. 31 marts (se detaljer på www.fodslaw-jammerbugten.dk)
Med venlig hilsen, pbv.

