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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 31. august  - motionstur i Mesinge
Vi mødes kl. 13.30 ved Mesinge Skole, Mesinge Bygade 53, 5370 Mesinge 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Hans Erik Lund Jensen og Birgitte Boesen

Søndag 8. sept. - Vandring ved „Fjordens Dag„
Havnen ved „Boels Bro„ er igen ét af de store aktivitetssteder ved Odense Fjord i forbindelse med „Fjordens Dag„ 2019.  

Munkebo Fodslaw har en stand på pladsen ved Boels Bro. 
Denne uges motionstur er derfor med start fra vores stand.

Start kl. 10: Der er ruter på ca. 5 og 10 km i området ved Munkebo Bakke.

Turleder er Jørgen Blohm og Jørgen Svensson. 
Kom til „Boels Bro„ - oplev stemningen, se de mange stande og  gå en tur med Fodslaw. 

Nærmere oplysninger hos Niels Ole Jensen - tlf. 2320 5425

Lyø Juli 2010

    

 

 

     Kertemindevandring 2019
     Søndag den 15. september 

Munkebo Fodslaw inviterer for 2. gang til “Kertemindevandring” i og omkring Kerteminde by.

Start/mål:    Mødestedet, Strandvejen 10, 5300 Kerteminde
Distancer:    6, 12 og 22 km - afmærkede ruter
Starttider:    Kl. 10-11                 

På turene kommer vi rundt i Kertemindes hyggelige købstadsmiljøer og byens enestående maritime miljø i
havneområdet samt de nye naturområder i “Sybergland”. På de længere ruter går turen gennem de bynære
skovområder langs med Kertemindebugten og skovene ved Lundsgård Gods. 
            

Startgebyr:        Startkort (deltagergebyr)  kr. 20
     Startkort med diplom   kr. 25
     Startkort med bjælke   kr. 25
     Børn under 12 år er gratis i følge med betalende voksne.
     Startkortet giver efter gennemført tur ret til foreningsstempel og IVV-stempel 
   Tilmelding:   Tilmelding for enkeltpersoner er ikke nødvendig - man møder blot op ved startbordet.

Turen er for alle - tag bare familie og venner med.

  

  

HUSK: Sidste frist for tilmelding til madpakketuren til Hindsgavl er den 15. september.
Læs mere om turen i Fodslaw Tidende. Tilmelding til Lilian - lilian.fodslaw@gmail.com.


