Kære fodslawvenner

Succesfuld vintermotion.
Man kan vist ikke andet end betegne vore vintermotionsture som succesfulde. På årets første tur
(champagneturen) deltog 100. På de øvrige ture i
det nye år har vi altid været over 60 deltagere.
Finn har regnet ud, at gennemsnittet for deltagelse i vintermotionturene (1. dec - 28 feb) har været 76 (incl. 2. juledags-tur med 154 deltagere).
Om det er kombinationen af de varierede motionsture i vor smukke (og lidt barske) natur, den
gode snak og den efterfølgende kaffe/kage, der
betinger tilslutningen vides ikke. Alle fremmødte
bidrager til den gode stemning - også hundene.

Aflysning af motionstur.
Den 24/2 var det ikke vejr til at opfordre fodslawere til at bevæge sig ud i naturen. Vejrudsigten meldte isslag og Leif rapporterede fra Tranum-området om spejlglatte veje samt en fuldstændig tilføget P-plads. Vi valgte derfor at aflyse turen.
Desværre var både Nordjyllands Radio samt
Nordjyske Stiftstidende så overbookede med
aflysninger, at vores ikke blev optaget. Aflysningen kunne derfor kun ses på hjemmesiden.
Så vi kan kun opfordre til at bruge vor side,
www.fodslaw-jammerbugten.dk, hvis man er
i tvivl om turene - det virker. Eller sende mail
eller telefonere - det virker også ☺
Så lykkedes det - igen!
Traditionen tro deltog vi i Tornby-vandringen d. 4 marts. Det
lykkedes (igen) vor ”turindpisker” Finn Grundsøe at skabe
så meget opmærksomhed om
turen, at 27 deltog. Det indbragte
os pokal for største hold.
Tak for indsatsen.

Men hvis man får sådan en behandling som Molly her får af sin ejer, Rigmor Trolle, så er der vist
heller ikke grund til at være utilfreds. Og her har
vi også en af de få tilfælde, hvor hunde ikke behøver at være i snor.
Velkommen til nye medlemmer!
Velkommen til; Rigmor Trolle, Lis Jensen, Torkild Jacobsen, Charlotte Pedersen, Jonna Madsen, Pia S. Pedersen, Inge B. Christiansen.
Nu er vi i alt 94 familiemedlemskaber.

Svinkløv-vandring d. 20 maj.
Så er det ved at være tid, hvor vi skal til at tænke på Svinkløv-vandringen. På grund af skift i
bestyrelsen valgte den afgående bestyrelse at
annoncere med vandringer op til 18 km i vandrekalenderen. Vi har imidlertid vurderet, at
den nye bestyrelse sagtens kan klare at opstille
både 24- og 30 km ruter. Vi har derfor i vort
informationsmateriale annonceret, at vi har vandringer op til 30 km, så også ”supervandrerne”
føler sig tiltrukket af turene.
Til så stort et arrangement, har vi brug for mange gode hjælpere. I lighed med tidligere - håber
vi på stor opbakning fra medlemmerne. Hvis du
har lyst, så kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen, pbv.

