
Juletræsløb d.10/12 kl.13:00

Hej alle i Faaborg OK

Det årlige juletræsløb afvikles tradi onen tro fra klubhuset. Kom og vær med en hyggelig
e ermiddag 
Starten går kl.13, og det gælder om at komme først rundt på den valgte bane, og finde
juletræet. Hjemme i klubhuset pynter vi træet, og der er fælles hygge, dans om træet og
noget godt l hals og mave .

Om selve O-løbet, som jeg står for, kan jeg lø e sløret for 3 unikke baner: En kort og let,
en mellemsvær og middellang, samt en svær og længere.
* Den le e bane er for de ikke særlig O-kyndige samt i høj grad også for de, som mest af
alt ønsker at trave en hyggelig tur ved vore smukke bakker og sam dig gå på jagt e er
poster OG juletræet - samt være med l fælleshyggen bage er. Tag gerne en ven (eller
hunden) med. Du har chancen for at finde juletræet først.
* Den mellemsvære bane er for de, som vil en blandet udfordring, uden at bevæge sig alt
for langt og l vanskelige post-steder. Hvis du gerne vil holde antallet poster under 10.
Med både le ere, men også særlige spidsfindige poster, hvor du får brug for lidt specielle
O-evner. Så har du mulighed for at finde juletræet først.
* Den svære bane er for de, som vil prøve kræ er med det helt drilske. Hvor du kan
risikere at skulle ta' op mod 20 poster; men også - ved snarrådighed - kan holde pos allet
under 10. Kan du gennemskue systemet l kun at finde de rig ge poster, og dermed holde
længden nede? Så kan du finde juletræet først.

Vel mødt, kom gerne og vær klar på pladsen kl.13, hvor startsignalet lyder og kortene må
vendes.
stor hilsen

Juletræsløb lørdag d.10/12 :-)  
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