Vandreoplysninger

START/MÅL

Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120
Vejle Ø. Fra afkørsel Vejle N drejes ad
Horsensvej mod Horsens, th ad Juulsbjergvej,
th ad Hældagervej og th ad Nørremarksvej.

DISTANCER/
STARTTIDER

06, 10 og 15 km fra kl. 7.00 – 11.00
23 km fra kl. 07.00 – 09.00
30 og 40 km fra kl. 07.00 – 08.00
10 km med turleder kl. 09.30

STAVGÆNGERE
OG LØBERE

Er hjertelig velkomne!

STARTGEBYR

Startkort
kr. 20,00
Diplom
kr. 25,00
Foreningsstempel og IVV er incl.

RASTEPLADSER

Der er et passende antal raster på alle ruter.

SLUTTID

Alle skal være tilbage senest kl. 16!

OPLYSNINGER

Annie Løff, tlf. 2217 7822
Mail: annie-loeff@stofanet.dk

ARRANGØR

Fodslaw Vejle
Grønningen 4
7100 VEJLE

VANDREBESTEMMELSER

Vandreregler og evt. henstillinger fra
arrangørerne skal overholdes.
Deltagelse sker på eget ansvar.
Hunde skal føres i snor.

VANDRERUTER

Ruterne er afmærkede med Fodslawpile og bånd.

PARKERING

Parkering skal finde sted på anviste
pladser.

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD OG HYGGELIG TUR!

Lidt om ruterne!

VANDREFORENINGEN

Vejle Fodslaw inviterer på 6 forskellige
vandredistancer på nordsiden af Vejle Fjord.
Ruterne går gennem en del af Nørreskoven
der huser såvel Dyrehaven som Gorilla Park
(klatrepark i trætoppene). Der bliver udsigt til
byens vartegn Bølgen og et par af
vejlensernes yndede udflugtssteder, Albuen
og Skyttehushaven ved fjorden.
En del af ruterne går selvfølgelig også forbi
det flotte gamle Tirsbæk Slot, der lægger
navn til arrangementet og de længste slår en
runde om Ulbækhus, hvor fjordbådene lagde
til i tidligere tider.
Via nogle af Bredballes omfattende
stisystemer, også med flotte udsigter, går
det tilbage til udgangspunktet.

Velkommen til den

4. internationale
Vores næste DKT arrangement er:
Vejle Nord Vandring
lørdag, den 1. september 2018
Der er start fra Nørremarkshallen, der er et
nyt startsted.
Vi har 4 distancer klar til jer i Vejles
nordøstlige område.

TIRSBÆK Vandring
Lørdag, d. 5. maj 2018

