PROMENADORIENTERING
2021

Främmestads IK har fotboll, orientering, skidåkning, traillöpning och snart
även padel på programmet. Vi har en bred träningsverksamhet för både
ungdomar och vuxna. Välkommen att testa våra verksamheter och våra
fina motionsspår i olika längd.
Under april – september har vi ”promenadorientering” i Nossebro och
Grästorp och cykelorientering i båda Grästorps- och Nossebroområdet.
I Främmestad har vi även ”Ordjakten” längs våra motionsspår. Så det finns
många tillfällen att ta sig ut och få fin motion.
Se vår hemsida www.frammestadsik.se för aktuell information om vår
verksamhet. Vi finns även på facebook och instagram.

Vi har något för alla! Välkommen du också!
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I Grästorps kommun satsar vi även 2021 på utomhusaktiviteter. Promenadorientering är ett bra sätt att få motion och samtidigt upptäcka Grästorps tätort
och alla fina promenadstråk och platser.
Förutom våra fina motionsspår vid ”Skubbet” finns bland annat
Tengenepromenaden och Forshallspromenaden. Missa inte knappen du kan
trycka på vid Forshalls naturpark för att få höra inspelningen om platsens
historia. Här finns även grillplats och fikabord bredvid de vackra forsarna.
I Grästorps kommun ligger även det sägenomspunna och vackra Hunneberg.
Det är nära till sandstranden Gardesanna vid Vänern och i år planeras
bussturer till bergen och stranden under sommarveckorna. Håll utkik på
https://www.vastsverige.com/grastorp/ för att få information om detta.
På den hemsidan finns också många fina tips på utflyktsmål, aktiviteter och
evenemang. För att inte missa något guldkorn, följ oss även på facebooksidan Grästorp turism.

1.

Vad står det högst upp på rutschkanan här?

2.

Vad står det under cykelbaneskylten?

3.

Hur många industrier finns på skylten?

4.

Vilket telefonnummer står på jättestolen?

5.

Vem har skapat älgen Alce?

6.

När är det absolut förbjudet att slå?

7.

Var ska golfare parkera enligt skylten?

8.

Vilka siffror finns på huset – vänster om dörren?

9.

Vilka år fanns Åse och Viste häraders tingsplats här enligt stenen?

10.

Vilken bokstav finns på magasinet

11.

Hur många flaggstänger har Linjemontage här

12.

Vilket datum och årtal finns nedanför runstenen?

13.

Vad är det för speciellt som hänger i trädet här?

14.

Vad står det mer än Paletten på skyltarna här?

15

Vilket år flyttades väderkvarnen till sin nuvarande plats?

16.

Hur många trappsteg är det från Södergatan upp till kyrkan?

17.

Vilket år skänktes livbojen som finns här?

18.

Vad gör man inte med gång- och cykelvägen enligt skylten?

19.

Vad står det på skylten på dörren på den större byggnaden?

20.

Vilket datum och årtal finns på Gauthiod-skylten?

21.

Vilken bokstav/vilka siffror står på den mittersta campingstugan?

22.

Vad heter verksamheten som finns här?

23.

Hur många gungor finns det på förskolans lekplats?

24.

Vilka två djur finns på förbudsskyltarna här?

25.

Mellan vilka klockslag är elljusspåret tänt?

PROMENADORIENERING - NYHET 2021
Efter många år med cykelorienteringen Skoj på hoj erbjuder vi i
år även en PROMENADORIENTERING
Du får en karta med 25 inritade kontroller. Ta med dig kartan och ge dig ut på
promenad. Vid varje kontroll finns en uppgift du ska lösa. När du stannar vid
kontrollen, tittar du på kartan för att se vilket nummer kontrollen har och svarar
på frågan som hör till kontrollen.
Fyll i svaren på kontrollerna och ditt namn här nedan och lämna in ditt svar till
Kulturhuset eller Skohörnan senast den 5 oktober. Det går också bra att skicka
in till Främmestads IK, c/o Jessen, Kyrkvägen 8, 465 97 Nossebro eller maila
till frammestadsik.ol@gmail.com (skriv av eller scanna svaren om du mailar).

Namn:

Adress:

Postadress

Telefon:
Upplysningar
Är det något du undrar över, kontakta gärna Främmestads IK,
Ingrid Jessen, tel 0708-770877 eller mail ingridjessen54@gmail.com

Vi önskar dig lycka till och hoppas du får många
trevliga promenader i natursköna omgivningar

