
   

Sensommervandring 
på Mors

Søndag den 25. september 2022      fra Ørding Friskole

Start / mål:  Ørding Friskole, Skolesvinget 9, 7990 Øster Assels
  
Starttid: Fra kl. 9.00 - 14.00 på 6 km, 10 km og 13 km sløjfer
    
Startgebyr: IVV - 25,- kr.     Bjælke 25,- kr.      Diplom 25,- kr.   
  Diplom og bjælke  40,- kr.

Distance:  6, 10, 13, 16, 19, 23 og 29 km

Stempel: Efter turen stemples med IVV og der udleveres labels til din 
  vandrebog, motivet er fra turen.

VEND  -------------->  

Ørding Sø ved Ørding Kærvej
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VEND  -------------->  

Ørding         Sø ved Ørding Kærvej



Alle er velkommen til at deltage, tag bare hele familien med og hunden er også vel-
kommen blot den holdes i snor. 
 
Ruten er i afvekslende terræn, vi kommer til at gå stier, veje og ved stranden. Turen 
går forbi søen ved Ørding Ferieby og ned på Sillerslev Havn. Vi kommer også forbi 
den gode badestrand i Sillerslev med palmer.

Ruten er inddelt i sløjfer og sidste mulighed for at gå ud på en sløjfe er kl. 14.00.

På ruteskitsen står om sløjfen er kørevenlig.

Alle skal være i mål senest kl. 16.00

Der er rasteplads ved start/mål. Vores start/mål og rasteplads er klar til at betjene dig 
fra klokken 8.30, så du kan købe lidt inden du går ud på ruten.

På 13 km ruten er der en rast, hvor du kan købe drikkevarer.

Håber vi ses i Ørding.

Flere oplysninger: 
Poul T. Nielsen, tlf. 6138 6621, kasserer@morsfodslaw.dk 
Povl Li Nielsen, tlf. 2973 0563,  post@morsfodslaw.dk

   Næste arrangementer

Julemærkemarchen
Søndag den 4. december – afmærkede ruter på 5 og 10 km
Start – se www.morsfodslaw.dk

Julemotionstur 2. juledag
Lørdag den 26. december - afmærkede ruter på 3 – 6 og 10 km
Start – se www.morsfodslaw.dk
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