Invitation skovtur i Randers 4-6. april 2014
Da foråret nu er kommet over os, og lysterne blusser, må det være tid til ræs! Derfor skal vi
nu på skovtur i Randers. Få smurt undervognen, pakket madkassen og lad smilet komme til
dig for DER ER TRÆF i VOLVO

OFFROADKLUB DANMARK!

Træffet er for Volvo Offroad Klub Danmarks medlemmer. Derudover er DLRK FYN Inviteret
Al tilmelding skal være pr. mail til volvooffroadklub@gmail.com eller til JP på mobil 40 45 53 43
Der er tilmeldingspligt, sidste tilmelding d. 2/4/2014
Al kørsel foregår efter Volvo Offroad Klubs vedtægter, se under: /nyt fra klubben/vedtægter på hjemmesiden.
Træffet er gratis for Klubmedlemmer!
Ikke medlemmer + DLRK Fyn betaler 100kr pr. bil.

Man medbringer egen forplejning til hele denne weekend! Eget affald skal tages med hjem!

OVERSIGTSKORT

4. april, fredag
Vi mødes ved lejrpladsen ud på eftermiddagen/aften tænder bål, fælles spisning for dem som har lyst!
Hygge ved bålet!
Kørselsvejledning til lejrpladsen:

Laurbjerg Mølleskov
http://www.visitdenmark.dk/da/denmark/laurbjerg-molleskov-gdk747986
Der kan forekomme en mindre betaling for overnatningen for både klubmedlemmer og ikke medlemmer.
Vesteralle 46, 8870 Langå
GPS KOORDINATER: 56.363089, 9.911468
Pladsen er beliggende på en tidligere fodboldbane i Mølleskoven 400 m nord for Laurbjerg. Indkøb: 0,9 km. - Drej fra
hovedvej 46 om ad vej 587 mod Langå. Kør 300 mod nordvest til du ser afkørslen mod nordøst op i skoven. Efter 200
m ser du det gamle stadion og spejderhytten. Toilet og vand ved hytten. Teltslagning ved shelteret i den fjerne ende
af pladsen. - Laurbjerg Borgerforening

Hytten ligger tæt på pladsen og der er toilet som vi må låne af Gudenå spejder gruppe se mere her:
http://www.gudenaa.spejder.dk

5. april, lørdag
kl. ca. 8.00 Fælles morgenmad, Continental break fast, Egs Benedict and Bacon, Oatmeal, Milk, Juice and Coffee.
Alt efter hvad du har i madkassen, kl. ca. 9.15 afgang mod opsamlingspladsen.

Vi mødes kl. 9.45 ”Sharp” ved:
Askildrup Maskincenter A/S
Askildrupvej 41, 8940 Randers SV
GPS KOORDINATER: 56.392325, 10.065101
Kl. ca. 10.00 afgang mod terrænet i konvoj
Kl. ca. 17.00 afgang fra terrænet mod vores nu velkendte lejrplads i Laurbjerg mølleskov med sultne maver. Der bliver
tændt bål/grill. Også er det på med de medbragte bøffer eller måske en feltration.
Hygge omkring bålet med harmonikamusik og riverdance (Gudenå), hvis lysten kommer over os! Eller måske vi er en
smule trætte, så vi nøjes med røverhistorier og restitution.

6. april, søndag,
Fælles morgenmad kl. ca. 8.00, madkassen er måske tom, så vi nøjes evt. med et tørt stykke toastbrød med marmelade
eller vi sender en stafet til bageren. Derefter oprydning på lejrpladsen!
Kl. ca. 9.15 afgang mod terrænet i konvoj.
Dansk offroad sport kører fra 8.00 til 13.00, så der er mulighed for se de ”proffe” i aktion!
Kl. ca. 13.00 takker vi for denne gang og husk at være klar til næste træf i Brædstrup!
Vi håber på stor opbakning mvh. Bestyrelsen.

