
  
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2021/3 - UDSENDT DEN 27. FEBR. 2021

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

Måske vil nogen synes, at det er lidt omstændeligt og bureaukratisk bare for at komme ud at gå en tur. 
MEN det er altså vores mulighed for at starte op med Fodslaw-ture igen, og det er rigtig, rigtig vigtigt at vi 
overholder alle regler - både af hensyn til medlemmernes sundhed, foreningens omdømme og de økonomi-
ske konsekvenser det kan have at overtræde reglerne om forsamling.

 

 

 

 

Så kom den gode nyhed! - Vi kan komme ud at vandre sammen igen!
Hvor har vi dog ventet længe på det, og hvor har vi dog savnet det. En vandretur i frisk luft med andre
fra Fodslaw. Godt humør og en masse snak, medens man går en tur i naturen og får god motion.

Nu er muligheden der endelig. Som en del af den forsigtige genåbning af Danmark er det fra 1. marts blevet
tilladt at være samlet 25 personer i foreningsregi og udendørs. Det er jo som skræddersyet til Fodslaw.

Så nu skal vi i gang igen - med et par restriktioner, som vi naturligvis vil tage højde for. Vi starter altså igen
på motionsturene mandag og torsdag - weekendture og andre arrangementer må vente lidt endnu.

Mandagsture: Her er kun èn rute, og antallet plejer at ligge på omkring 20 deltagere. Ud over turlederen
vil der møde en person fra bestyrelsen op for at sikre at alle regler overholdes - samme person vil kunne
lave en ekstra tur, hvis der er behov for det.
Når man samles inden turen, skal man være opmærksom på, at der kun må være max. 25, og der skal væ-
re 2 m afstand mellem deltagerne. Kommer der flere skal deltagerne selv - hjulpet af bestyrelsesrepræ-
sentanten - finde et andet samlingssted for “de overskydende fremmødte”. Der skal være en afstand på 
25 m mellem de to grupper. Grupperne må ikke “blande sig” og man må ikke skifte fra den ene gruppe 
til den anden. Grupperne må på intet tidspunkt mødes ude på ruten.
Turlederen leder som sædvanlig vandringen - hvis der er mere end 25, laver bestyrelsesrepræsentanten en
ekstra gruppe, som kan følge 1. gruppe med 25 m afstand eller gå en anden rute. 

Torsdagsture: Her gælder samme regler som for mandagsture. Der vil også være en repræsentant for be-
styrelsen til stede til at holde styr på tropperne. Fra starten vælges et mødepunkt for 5 km og et for 10 km
vandrerne. Er der mere end 25 personer i grupperne, laver bestyrelsesrepræsentanten en ekstra gruppe,
som kan følge 1. gruppe med 25 m afstand eller vælge en helt anden rute. Bestyrelsesrepræsentanten er
gruppeleder for den ene “ekstragruppe” og aftaler med en deltager om at være leder af den anden. Det skal
være tydeligt, at der er en leder for hver gruppe! En turleder må ikke lede to grupper.

 
 

  

Mandag 1. marts kl. 10: 
Langeskov Centret - 5 km - turleder: Lisbeth Wallstrøm - Mødested: p-plads mod jernbanen
Torsdag 4. marts kl. 10: 
Munkebo Idræts Center - 5/10 km - Turledere: Jørgen Svensson/Anne Sofie Christensen
Mandag 8. marts kl. 10: 
Kerteminde Minigolf - 5 km - turleder: Jette Vikkelsø
Torsdag 11. marts kl. 10:  
Langeskov Centret - 5/10 km - turledere: Inga Larsen/Karin Jensen - Mødested: p-plads mod jernbanen                                                                                                            
Mandag 15. marts kl. 10: 
Munkebo Idræts Center - 5 km - turleder: Lene Kristiansen
Torsdag 18. marts kl. 10:
Kerteminde Minigolf - 5/10 km - turledere: Kirsten Glans/Børge Glans
Mandag 22. marts kl. 10:
Langeskov Centret - 5 km - turleder: Margrethe Bakmand - Mødested: p-plads mod jernbanen
Torsdag 25. marts kl. 10: 
Munkebo Idræts Center - 5/10 km - turledere: Kirsten Boysen/Tage Damm
Mandag 29. marts kl. 10:  
Kerteminde Minigolf - 5 km - turleder: Else Hansen
                           
Weekend/tirsdagsture er aflyst indtil 13. april.

Nedenfor findes en liste over de ture, der kan afvikles inden påske. Efter påske er situationen måske en an-
den og så sender vi nye informationer.

Det er vigtigt at understrege, at de påførte turledere naturligvis har mulighed for at melde fra, hvis man
ikke har lyst til at være med. Hvis det er tilfældes så kontakt Niels Ole snarest muligt, så finder vi en anden.


