Kære Snab`er  
  
Så  nærmer  vi  os  snart  jul,  og  som  man  siger,  så  varer  julen  lige    
til  påske, og  dermed  tid  for  påskeløbet  2019.    
  
Påskeløbet  er  en  årlig  tilbagevendende  begivenhed,  og  absolut  en  af    
årets  højdepunkter  med  en  unik  mulighed  for  fantastiske  o-‐løbs    
oplevelser  og  hyggeligt  socialt  samvær  for  hele  familien.  
  
Påskeløbet  foregår  skærtorsdag  til  påskelørdag  d  18-‐20  april  2019.  Så  sæt  allerede  ny  X  i  
kalenderen  
  
Der  er  som  sædvanligt  baner  for  alle,  hvad  end  du  er  ny  eller  erfaren  o-‐løber,  barn  eller  voksen.  
  
Arrangører  til  påskeløbet  2019  er  Herning  Orienteringsklub  og  Vestjysk  Orienteringsklub.  Vi  skal  
løbe  i  Sønder  og  Nørre  Vosborg  Hede  samt  Stråsø  Plantage.    
Terrænet  beskrives  af  arrangørerne  således:    
”godt  udgangspunkt  til  udfordrende  o-‐løb  i  meget  varierede  terræntyper.  Mest  spektakulært  er  det  tidligere  
urfuglereservat  Sdr.  Vosborg  Hede,  som  er  et  stort  kuperet  og  halvåbent  indlandsklitområde.  Da  det  er  
tidligere  urfuglereservat,  som  var  lukket  for  offentlig  adgang,  er  her  næsten  ingen  stier.  ”

  
Husk  tilmelding  til  selve  løbet  sker  via  O-‐service  og  senest  torsdag  d  28/3  kl  24.00.  
  
  
Overnatning:
  
I  klubben  har  vi  booket  Ulfborg  
Skyttecenter  som  ligger  
centralt  i  forhold  til  løbene.  
Centeret  er  udstyret  med    
3  hytter  til  6  personer  til  en  pris  
af  900  kr.  pr  hytte  pr.  nat  
Derudover  er  der  8  værelser  
hver  til  4  personer  i  hovedhuset  
med  fælles  bad  og  toilet.  Prisen  
er  195  kr.  pr  seng  pr  nat.  
Der  er  dyne  og  pude  på  stedet  og  man  medbringer  selv  linned  og  håndklæder.  
Som  udgangspunkt  ønskes  helst  4-‐6  personer  i  hytterne  
Der  er  også  mulighed  for  at  medbringe  egen  campingvogn  til  området.    
  
Nærmere  omkring  ønske  og  tilmelding  til  overnatning  når  vi  når  ind  i  2019.  
  
  
Ønsker  I  at  vide  mere  om  løbene  og  arrangementet  kan  den  officielle  invitation  ses  på:  
http://www.herning-‐orienteringsklub.dk/images/staevner/i2019/PL/Indbydelse_v9.pdf  

