FIND VEJ I BORDING - INDVIELSE
Lørdag d. 10. november kl. 13.00 fra væksthuset.
Find vej i Bording er et o-løbs kort med 30 markerede poster og tilsvarende fysiske poster rundt i
byen og nærmeste omegn.
Det er tænkt som udgangspunkt for et orienteringsløb, en skattejagt, en anderledes gåtur med god
motion og gode oplevelser til alle aldre. Også ad ukendte veje og stier.
Alt i alt går det ud på at finde vej i virkeligheden ud fra et kort.
Ved indvielsen kan vælges mellem:
1. En skattejagt – for de yngste.
2. En 3 km. tur, hvor stier med fast bund kan benyttes. Velegnet til folk på hjul (barnevogne,
kørestol, rollator).
3. En 6 km. tur, hvor såvel tidsforbrug som rigtighed tæller.
4. Et pointløb (o. 9. km) – løb til flest mulige poster
Ingen startgebyr
Medbring skriveredskaber.
Lokalt står Bording Lokalråd, Bording Skole, Hestlund Efterskole, FDF Bording og De grønne
pigespejdere, Bording bag projektet.
Efter indvielsen er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad materialet kan bruges til.
”Løbet” kan gøres lige så svært eller let, som den enkelte arrangør vælger.
Det kan bruges i forbindelse med børnefødselsdag, på jagt efter påskeharen, efter en god
familiefrokost, som en aktivitetsmulighed for skolerne, spejderne og FDF eller på alle tænkelige
andre måder.
Hver post har sin kontrolkode bestående af 3 bogstaver. Ud over dette kan arrangøren på posterne
placere egne opgaver eller konkurrencer passende til deltagergruppen.
Det er en del af Dansk Orienterings Forbunds projekt ”find vej i . . . . ”, hvor der landet over er
mere end 200 lignende o-løbs kort. På hjemmesiden www.findveji.dk finder man disse og kan
downloade kort og brochurer, så man får en måske mere oplevelsesrig tur ud af det.
Vi må således også forvente, at der er folk fra andre steder, der downloader vores materiale og får
en god oplevelse af Bording.
Endvidere er det en oplagt del af Ikast-Brande kommunes ”Bevæg dig for livet” projekt.
Se endvidere vedhæftede pjece.
Pva. de deltagende aktører.
Evald Asp, fmd. Bording Lokalråd.

