FDF Torsted indbyder til fælles vandretur den 25. maj, med mulighed for at
slutte med overnatning til den 26. maj. Vandreturen bliver præcis den længde
du selv ønsker det. Du kan se længde og startsteder nedenfor.
Vi går en udvalgt rute fra Kælderen og til shelterne i Lundum. I Lundum er der
mulighed for at overnatte i sheltere eller vores nye tipi telte. Når vi er færdige
med gåturen, laver vi aftensmad på vores bålkomfur(e) og hygger/ leger indtil
det er sengetid.
Der er vandremærker til alle børn. Søndag skal vi hentes i Lundum kl 11.00. Vi
sætter et FDF flag op på ”Bækvej” lige før Lundum, så vi er til at finde.
Pris
Turen med overnatning koster 50 kr.
Hvis du kun vil med ud og gå, er turen gratis. Der er mulighed for at tage en
voksen med, til samme pris.
Betales med mobilepay til 78272. Skriv ”Gå” + Navn så vi skal se hvem der har
betalt.
Sidste tilmelding søndag den 17. maj kl. 12.00 på https://flexbillet.dk/fdftorsted
Bagage
Til gåturen skal du medbringe gode vandresko, en lille taske med regntøj,
drikkedunk, madpakke og gerne lidt vandre slik. Der er mulighed for at fylde
vand op undervejs.
Til overnatningen medbringer du følgende:
Varmt tøj til aftenen, spisegrej (tallerken, kop, bestik), sovepose, liggeunderlag,
toiletgrej og lommelygte.
Bagagen til overnatning kan afleveres ved startstederne.

Gåturen
Gå distance

Startsted

Start tid (ca.)

Næste stop (ca.)

30 km

Kælderen

kl. 9.00

kl. 10.15

20 km

Kælderen

kl. 9.00

kl. 10.15

15 km

kl. 10.30

kl. 11.45

10 km

O-løb klubbens
parkering i
Bygholm skov
Vestre Kirkegård

kl. 12.00

kl. 13.15

5 km

Rema 1000 i Lund

kl. 13.30

kl. 15.00

3 km

Dagli Brugsen i
Lund
Shelter plads
(Bækvej)

kl. 14.15

kl. 15.00

kl. 15.00

kl. 17.00

0 km
30 km fortsat

Alle tider er ca. tider, så ankom gerne i god til før starttidspunktet. Der vil stå en
leder klar på alle startstederne.
Vi ligger et kort op på www.fdftorsted.dk med vandreruten og alle punkterne.
Derudover prøver vi løbende at skrive opdateringer på facebook, undervejs på
vandreturen.

