Sjove og aktive
konkurrencer
for store og små
KONKURRENCE FOR BØRN
Sådan deltager du:
1. Hent dit konkurrenceark til børn ved
starten af ruten.
2. Gå ruten og løs de 4 opgaver på arket
undervejs.
		
3. Aflever konkurrencearket til landdistriktskoordinatoren efter turen og få en
præmie udleveret.
Der er præmier til alle børn.

MØDESTEDER
Jegerup
Den gamle skole
Oksenvad/Mølby
Oksenvad Aktivitetscenter
Skovby
Skovbyforsamlingshus
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Aarøsund Medborgerhuset
Sønderballe
Sønderballestrand 85

KONKURRENCE FOR VOKSNE
Sådan deltager du:
1. Hent dit konkurrenceark til voksne ved
starten af ruten.
2. Aflever konkurrencearket til landdistriktskoordinatoren efter turen og deltag 		
automatisk i konkurrencen om et gave		
kort til Haderslev butikker værdi 1000 kr.

Vil du med
på opdagelse?

3. Vinderen trækkes efter sidste gåtur 18. 		
september 2022. Deltager du i flere gå-		
ture kan du besvare flere konkurrenceark og dermed have flere lod i puljen.
Vinderen får direkte besked via telefon eller
mail som angivet på konkurrencearket.

Haderslev Kommune
Planlægning
Christian X´s Vej 39
6100 Haderslev

74 34 34 34
www.haderslev.dk

Find stier og ruter i naturen
med app’en Ride with GPS

Så er det frem
med skoene
og mobilen...
Det er nemt at komme ud i vores smukke
natur og få gode oplevelser, og med app’en Ride
with GPS, er det endnu sjovere.
I år er der 5 ruter på programmet, og du er mere
end velkommen til at være med alle
5 gange. På hver tur laves der en hovedrute
på ca. 5-6 km og en alternativ til kørestole,
rollator og barnevogne – alle kan deltage.
Der vil være hjælp til download og
vejledning i brug af app’en.
DATOER OG LOKATIONER:
1. maj 2022
Jegerup - Den gamle skole
22. maj 2022
Oksenvad/Mølby - Oksenvad Aktivitetscenter
26. juni 2022
Skovby - Skovbyforsamlingshus
21. august 2022
Aarøsund - Aarøsund Medborgerhuset
18. september 2022
Sønderballe - Sønderballestrand 85
Turene foregår fra kl. 10.00 – 12.00
Ved hver rute byder Haderslev Kommune
på lidt forfriskninger og mad til alle deltagere.

Scan koden og download Ride with GPS
app’en til både Android og Apple.

Android

Apple

