
 

standen, hvor tre par løbesko til både kvinder og mænd var 

sat på højkant. Opgaven var at gætte, hvor mange brugte 

løbesko det medbragte boldnet indeholdt

deltagere i konkurrencen afspejler det kommende antal 

løbere, så får vi et problem med at afvikle løbet i god ro og 

orden. Der deltog i alt 450 personer i konkurrencen. 

os ikke tage bekymringerne på forskud, og 

over det det kommende forår og et dejligt Gudenåløb med 

løbere fra mange forskellige nationer….og måske også gæster fra 

Feriemessen i Herning? 

 

 

BAM hilsen fra Jan og Kirsten, 

Ferie for Alle, Herning 

Messecenter 

GUDENÅLØBET PÅ FERIE FOR ALLE MESSEN

Når familien skal på ferie, så ved mange af os af 

bitter erfaring, at det kan være svært at blive 

enige om, hvad en god ferie er! Der er så mange 

behov der skal opfyldes. Jan Møller og jeg deltog 

på Visit Viborgs Messestand i Herning 

Messecenter søndag den 22. februar 

mission var at profilere de 5 store 

herunder vores eget Gudenåløbet 2015 

Bjerringbro. Måske kunne en løbetur samle familien og 

skabe fælles fodslaw inden den t

sommerferie?  

Gudenåløbet er et 

godt bud! Vi havde 

mange besøgende på 

par løbesko til både kvinder og mænd var 

sat på højkant. Opgaven var at gætte, hvor mange brugte 

løbesko det medbragte boldnet indeholdt. Hvis antallet af 

eltagere i konkurrencen afspejler det kommende antal 

løbere, så får vi et problem med at afvikle løbet i god ro og 

Der deltog i alt 450 personer i konkurrencen. Men lad 

os ikke tage bekymringerne på forskud, og i stedet glæde os 

e forår og et dejligt Gudenåløb med 

løbere fra mange forskellige nationer….og måske også gæster fra 

GUDENÅLØBET PÅ FERIE FOR ALLE MESSEN 

Når familien skal på ferie, så ved mange af os af 

bitter erfaring, at det kan være svært at blive 

enige om, hvad en god ferie er! Der er så mange 

behov der skal opfyldes. Jan Møller og jeg deltog 

Messestand i Herning 

februar 2015. Vores 

de 5 store løb i Viborg, 

2015 den 16. maj i 

åske kunne en løbetur samle familien og 

inden den tilstundende 


