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August 2015. 

Så er det næste weekend at der afholdes Fidusløb 2015! 

Der er stadig ledige pladser, og vejrudsigten siger dejligt sommervejr til en hyttetur – 

sådan som vi havde bestilt det!! Fidusmestrene har udtænkt nogle spændende baner 

lørdag eftermiddag, og fiduskokkene har lagt dej op til en grillmiddag lørdag aften. 

Så der skulle være masser af gode grunde til at få sig tilmeldt, hvis man ikke har gjort det 

endnu. Vi kan sagtens nå at få alle med. 

Hvis der er nogen som ikke lige har afsat hele weekenden til hyttetur, så kan man 

selvfølgelig også nøjes med at deltage i løbet lørdag eftermiddag, og/eller spisning lørdag 

aften. Henvend jer blot til fidusmestrene, så finder vi ud af noget. Jo flere løbere vi bliver 

lørdag eftermiddag, jo sjovere bliver det! 

Mødested: 

Det hele foregår i og omkring ØB-Hytten som er en af spejderhytterne i Særløselejren ved 

Hvalsø. Adressen er Tjørnehusvej 9, 4330 Hvalsø. Indkørsel fra Vernersmindevej , til 

venstre efter Væverstuen, og ad Tjørnehusvej gennem skoven. 

Program: 

Der er adgang til hytten fra fredag kl. 16:00. Ingen planlagte aktiviteter fredag, men for de 

interesserede finder vi på noget fælles mad (egen betaling).  

Lørdag kl. 13:00 er sidste frist for check-in (personligt fremmøde!). Kom gerne tidligere - 

der er mulighed for at smøre sig et stykke mad til frokost. 

Lørdag kl. 14:00 går første start på årets Fidusløb. 

Senere på dagen(!) hjælper vi hinanden med aftensmad, borddækning, opvask, lejrbål mv, 

og i løbet af aftenen kåres de nye Fidusmestre. 

Søndag er der fælles morgenmad, og derefter et lille Tømmermandsløb.  

Efter løbet ser vi om der skulle være lidt madrester i køleskabet, så vi kan få lidt frokost, 

inden fælles oprydning og rengøring af hytten. Forventet afslutning omkring 13-14 tiden. 

Pris: 

Vi forventer en pris for indkvartering og mad lørdag/søndag på omkring 130 kr. for voksne, 

og cirka det halve for børn. 

Der vil være saftevand til alle, men man medbringer selv vin, øl og sodavand til maden. 

Tilmelding:  

Sker fortsat ved at kontakte en af fidusmestrene, med oplysning om hvor meget af 

weekenden man ønsker at deltage i. Se mail adresser og den foreløbige tilmeldingsliste på 

næste side. 

http://www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/665
https://www.google.dk/maps/place/Tj%C3%B8rnehusvej+9,+4330+Hvals%C3%B8/@55.574173,11.899967,5066m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46528964fee0a743:0x65aa9f588a01710?hl=da
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Med venlig hilsen 

Fidusmestrene 2014 

Mogens Jensen, ajmj@turbopost.dk   

Jan Thiesen, thiesen_4@hotmail.com 

 

Mogens Jensen 16.08.2014 19:48 Kommer fredag aften 

Jan Thiesen 16.08.2014 19:51 Kommer fredag aften 

Sanne Lund Kolenda 23.09.2014 20:08 Kommer fredag aften 

Astrid Thomsen 20.11.2014 20:17  

Martin Thomsen 20.11.2014 20:17  

Markus Thomsen 20.11.2014 20:17  

Silas Thomsen 20.11.2014 20:17  

Bjark Bo Christensen 20.11.2014 20:32 Kommer fredag aften 

Anette L. Christensen 20.11.2014 20:32 Kommer fredag aften (minus mad?) 

Carmen C. Christensen 20.11.2014 20:32  

August Bo Christensen 20.11.2014 20:32 Kommer fredag aften 

Gabriel Bo Christensen 20.11.2014 20:32 Kommer fredag aften 

Caspian Bo Christensen 20.11.2014 20:32 Kommer fredag aften 

Elin Frydendal 15.02.2015 08:03  

Tage Frydendal 15.02.2015 08:03  

Brian Jimmi Bech 13.03.2015 09:40  

Lenette Schunck Svendsen 15.03.2015 10:04  

Jacob Kolenda 17.03.2015 03:39  

Anni Lauritzen 07.04.2015 17:58  

Bent Jensen 18.06.2015 20:21  

Peter Lauritzen 22.06.2015 20:40  

Anton Lauritzen 22.06.2015 20:40  

Tine Meyhoff Petersen 22.07.2015 09:29 Kommer fredag aften 

Anders Knudsen 22.07.2015 09:29 Kommer fredag aften 

Mette Thiesen 01.08.2015 16:31 Kommer fredag aften 

Anette Binder Larsen 09.08.2015 13:02 Kun fredag aften 
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