
Der er mulighed for at gå 
5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 75 og 100 km 

 

Der er mulighed for at tilkøbe mærker: 20,- pr. stk. 

Baglænsmærker 5-10-15-20-30 km  

Makkermarch 5 og 10 km 

Uden øjne 5 km 
 

Der er vandreskind/pokal med flest gået km til: 
Familiespejd – Mikro – Mini – Junior – Trop –  
Senior – ledere – KFUM – FDF   
 

 

 

 

 

Den 7. november 2020 
 
 

Ølgod spejderne vil gerne invitere alle spejder og deres familie til vores årlige 
hyggelige vandretur i Ølgod og omegn. 

Vandreturen bliver naturligvis afholdt ifølge Covid19 retningslinjer (der er gældende til den tid) 

 

Startdagen er lørdag d. 7. nov. kl. mellem 9.00 og 14.00  

Der er start- og slutsted i Spejderhytten Granly. Adressen er Egernvej 1, 6870 Ølgod.  

Vi er til stede i hytten indtil de sidste er komme i mål. 
 

HUSK!!! 

• En drikkedunk og en lille rygsæk til gåturen!  

• Reflekser og lygter til de lange ture. (F.eks. pandelygte + rød baglygte til cykel). 

• Tag skiftetøj og sko med. Det kan ligge i hytten, da ruterne hele tiden krydser startstedet. 

• Vi kan anbefale, dem der vil gå 75 og 100 km, at starte fredag aften kl. 19.00. 

• Der er selvfølgelig mad døgnet rundt til dem, som skal gå de lange ture.  

• Der er frokost og kaffe til alle. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Tilmelding senest mandag d. 2. nov. 2020 
 Oplys gruppe og antal deltagere.      
  
Til Sigrid på mobil  
Gerne på SMS til 24 86 07 71  
Eller på mail:  
spejdersigrid@hotmail.com  

 
 

             
 

Distance    Familiespejd Mikro-Mini Junior og op 

5 km. 8 timer 3 timer  1 time  

10 km.  Anbefales ikke 4 timer  3 timer 

15 km. Anbefales ikke 5 timer  4 timer 

20 km.  Anbefales ikke 7 timer 6 timer 

30 km.  Anbefales ikke 10 timer 8 timer 

40 km. Anbefales ikke Anbefales ikke 11 timer 

50 km. Anbefales ikke Anbefales ikke 14 timer 

75 km. 
 

Anbefales ikke Anbefales ikke 28 timer (inkl. 6 timers 
overnatning) 

100 km. Anbefales ikke Anbefales ikke 36 timer (inkl. 6 timers 
overnatning) 

SE HER!! 
En stor hjælp vil være at I udfylder det 
medsendte skema med alle deltagers 
navne og medbringe det på dagen, 
da vi ikke har tid til at skrive alle op, 
når I ankommer. 

Grupperne sørger selv 
for almindelige km. 

mærker. 
 

Alle deltagerne får et 
Losjens vandremærke. 

Rafter, knaster, sisal, tov 
Losjen dækker dit behov. 

Er der mere kaffe? 

 

Prisen pr. person: 
50 kr. uden aftensmad. 
75 kr. med aftensmad. 

Betalingen skal 
afleveres ved ankomst. 


