Info til alle, der har deltaget i Vestjysk 2-dages
Vestjysk Orienteringsklub er meget glade for, at du kom og løb en eller flere af vores baner. Næste år har vi
Påskeløb i Stråsø sammen med Herning Orienteringsklub. Vestjysk 2-dages har vi igen i 2020. Så vi håber at
se dig til vore løb igen.
Vi nyder at lave dette sommerstævne - det kan godt være, at der er en lille detalje hist og pist, der skal
korrigeres til næste gang – men vi har hygget os og håber, at du som gæst har hygget dig lige så meget som
os.
Vores sygeplejerske fik renset nogle sår, fx var der en lille gæst, der kom med et gammelt sår, som skulle
vaskes hver dag. Andre fik et smil, da de var på vej til start og hilste på startpersonalet ved børnebanen.
Mange var totalt energiflade, da de kom ind efter et løb i solen - vi håber, alle igen har fået kræfter.
Vi har taget mange billeder og disse kan du se på Facebook https://www.facebook.com/vestjysk2018/ (er
der et billede, som du gerne vil have fjernet, sig til – send mail til avm@ucholstebro.dk). Facebook profilen
er ikke lukket, så du kan også se billederne, hvis du ikke har en Facebook profil. Nogle få af billederne kan
du se på dette link
Der er en lille film på TVMidtVest´s hjemmeside https://www.tvmidtvest.dk/video/orienteringslob-iholstebro?autoplay=1#player
Hvis du har ideer til, hvad vi skal gøre for at få flere deltagere, så hører vi meget gerne fra dig –
avm@ucholstebro.dk Hilsen fra Vestjysk Orienteringsklub

Figur 1 Banelægger til sprinten - Jesper Lundsgaard får en snak
med beregner Lars-Ole - Lars-Ole var banelægger søndag
Figur 3 En af postindsamlerne (Brian)

Figur 4 Vejledning inden børnene skal på en bane
Figur 2 Sidste posten ved sprinten

Figur 5 René var på børnebanen sammen med Dorte

Figur 6 En del af Vestjysk hjælpere. Her er bla. Poul, som var
lørdagens banelægger

Figur 8 Super dejligt at se den brede alderssammensætning på
deltagerne

Figur 7 Cafeen fik smurt en masse Vestjysk boller – kendetegn:
kød fra slagteren, boller fra bageren samt friske grønsager i
bollen
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Figur 9 Vi har fået en nye sti :-)

