
Nytårsfortsæt:  Smid 2 kilo?!?? 

Hvorfor ikke gøre det sammen med klubkamme-
raterne i Herning Orienteringsklub???

 

Der løbes følgende steder januar og februar 2015:
3.1.  Skelhøj Plantage v. Ikast. Der serveres suppe efter løbet.

10.1. Vildbjerg - sikkert med 2 kort.

17.1. Hammerum/Gjellerup.

24.1. Herning Nordvest.  MÅSKE INDVIELSE AF NYT KORT  

 OMKRING TJØRRING SKOLE.

31.1.  Videbæk med Herborg Bakker. 

7.2.  Fuglesang sø. Hjerteløb. 

 OTA Solgryn giver 5 kr. for hvert hjerte du løber.

14.2. Knudmosen/Herning City. 

 Pølser og afslutning med lodtrækning.

Efter hvert løb er der kaffe/te og kage, så bliv lige et par minutter 

ekstra. Alle løb har indendørs ”stævnecenter”.

Ugen op til løbet lægger vi en kørselsvejledning på hjemmesiden 

under nyheder. Hvis du gerne vil følges med andre ud til starten, 

kommer du bare ned til klubhuset på Godsbanevej kl. 12. Så kører 

vi i samlet trop ud til startstedet. Hvis du ønsker det, vil der her 

være 5-10 minutters instruktion. Du er altid velkommen til at kon-

takte Asger på tlf. 22 67 66 71 for at høre nærmere. 

 

Som de fleste andre danskere har du sikkert nydt den gode jule-

mad – vægten er gået op og formen gået ned.

Hvorfor ikke knække begge kurver og få en god start på 2015? 

Er vægten på plads og formen allerede i top, så er du stadig 

velkommen. J 

Op af lænestolen og ud i den dejlige natur – sne, regn eller sjap er 

ingen hindring for en god løbetur sammen med gode klubkam-

merater, så her får du lige et godt tilbud fra Trænings-, Ungdoms- 

og Rekrutteringsudvalget.

Syv lørdage i januar og februar afvikler klubben:

        F I N D   V I N T E R V E J   m e d

Løbene henvender sig specielt til nye og nyere løbere,  eller jer 

som gerne vil i gang med orienteringsløb igen, men som bare lige 

mangler et skub. Her er skubbet som sætter dig i gang!

Der vil til hvert løb være en begynder, en let og en mellemsvær 

bane med længder på ca. 2½ til 5 km. Der vil også være ”svære” 

baner med forskelligt indhold hver gang. 

Præmier:
Hver gang du deltager i et af de 7 løb, får du et lod. Har du en ven 

med, der ikke allerede er medlem af Herning Orienteringsklub får 

du tre bonuslodder. Ved sidste løb d. 14.2. i Herning trækker vi lod 

blandt alle lodder om mindst 5 gode præmier. Alle børn under 15 

år, der deltager i mindst tre af løbene, får en Find Vej præmie. Alle 

præmier fordeles den 14. februar, hvor du skal være til stede for at 

få din eventuelle præmie.

Præmier og forplejning er gavmildt sponseret af FØTEX i Herning.

ALLE KLUBMEDLEMMER OPFORDRES TIL AT  
INVITERE FAMILIE, ARBEJDSKOLLEGER OG  
BEKENDTE MED. DER ER INSTRUKTØRER MED 
             HVER GANG.

Læs mere på:

www.herning-ok.dk  
senest torsdag før hvert løb.

Sponsor:


