9. Internationale

Tilmelding individuel
Fornavne

Ravning Brovandring

Efternavn

Adresse
Post nr.

By:

En vandretur i den natur skønne Vejle ådal

Tlf.:

E-mail:

Jeg deltager som følger
Distance

10 km.

15 km.

20 km.

30 km.

40 km.

Lørdag
Søndag
Fredag

Lørdag

Morgenkomplet Lørdag

Søndag

Indkvartering

Middag
lørdag aften

Ja

Nej

Anta Emne
l
Startkort 1 dag
Startkort 2 dage
Diplom
Startkort 1 og 2 dage med medalje/pins og
diplom
Overnatning
pr. nat
Morgenkomplet pr. gang. Kun mod forudbetaling
senest 04. april
Aftensmad (lørdag)
kun mod forudbetaling senest 04. april

Kun mod forudbetaling
Kun mod forudbetaling

Pris
Ialt
kr. 20,00
kr. 40,00
kr. 05,00
kr. 65,00
kr. 45,00
kr. 40,00
kr. 90,00

Total
Beløbet vedlægges i check

Lørdag den 29. og søndag den 30 april

2017

Beløbet er indsat på konto i Middelfart Sparekasse
reg. nr. 1684, konto nr. 3224075374.
International betaling (BIC: MISPDK21 og IBAN: DK7208783224075374)
Sendes senest 17. april til:
Hans Jørgen Møller
Indre Ringvej 223 1. mf.
7000 Fredericia.
Tilmelding kan også ske på hjemmesiden
ravningbrovandring.dk

Foreningen for Afholdelse af
Ravning Brovandring

Ødsted Bageri
Ribevej 62
7100 Vejle
7586 5054

Ødsted

Randbøldal Camping
Dalen 9
7183 Randbøl
Danmark
Tlf. (+45) 7588 3575
Hytter fra 4 - 8
personer
Vi ligger 200 m fra Hærvejen
www.randboldalcamping.dk
info@randboldalcamping.dk

Vi bager byens bedste brød

Start/mål:

Velkomst

Ødsted Skole
Ammitsbølvej 18,
Ødsted
7100 Vejle

Mod Vejle

Historie

Parkering.

Igennem mange år gennemførtes med stor succes en march, der hed Ringborgmarchen
med stort deltagerantal optil 1000. For at videreføre aktiviteten stiftedes i 2008 en ny
forening under navnet Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring. Og første
arrangement blev afholdt i april 2009.

Parkering kan foregå på de anviste

2016 blev blev godt besøgt. Det blev til 100 flere end i 2015.
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Parkering på Egevænget og i
skolegården er kun tilladt arrangører
og hjælpere.

nd
Sø

pladser. Parkering på Sønderlund
skal dog være på den side af
vejen nærmest skolen.

Det er altid en fornøjelse at se så mange deltagere, hvilket foreningen naturligvis siger tak
for.

Am

Mod Egtved

Bus transport:
Det er mulig at komme til og fra
startstedet med offentlig transport. Se venligst om din mulighed på de
forskellige køreplaner.
Øvrig oplysning:
Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring.
Formand Hans Jørgen Møller
Indre Ringvej 223 1. mf.
7000 Fredericia.
Tlf. 61748820
E-mail: formand@ravningbrovandring.dk
Hjemmeside: ravningbrovandring.dk.

Mod Kolding

For at kunne afholde et sådant arrangement er der selvfølgelig mange, der også har givet
deres bidrag, som foreningen gerne vil sige tak for.
Området
Vandreturen ligger i et af landets vel nok skønneste områder. Et område, som blev dannet i
istiden, ved at isen har skubbet morænejorden op, og den efterfølgende erosion af rindende
vand dannede det bakkede landskab.
30 og 40 km. ruterne passerer hen over en bakke, som er den restjord, der blev liggende
tilbage mellem de eroderende ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil.
Alle ruter går begge dage forbi Ravning Station, hvor også Ravning Broen, som har givet
navn til vandreturen, ligger. Ved stationen er der lavet en rekonstruktion af et stykke af
broen. 10 og 15 km. ruterne passerer der, hvor den oprindelige bro var.
I 1897 blev Vejle-Vandel banen åbnet i dette smukke landskab. Banen blev nedlagt i 1957,
hvor kun sporene blev fjernet. I dag fungerer banen som gang- og cykelsti. Der skal da lige
nævnes, at Kyst til Kyst stien går igennem området.
Hvad og hvordan
Jævnfør foreningens vedtægter afholdes der hvert år i april måned Ravning Brovandring
med start og mål ved Ødsted skole. Arrangørerne har erfaring fra lignende arrangementer,
og mange deltager i andre vandreture.
Info folder.
I tillæg til denne brochure bliver der udarbejdet en velkomstfolder, der udleveres på
startsstedet. Yderligere information kan fås på hjemmesiden: ravningbrovandring.dk.
Sponsorer
Til slut skal der lyde en stor tak til vore sponsorer og lodsejere.
På bestyrelsens vegne på glædeligt gensyn.
Med venlig hilsen

Hans Jørgen Møller
formand

Deltagelse:

Hunde, støj og vogne

Alle er velkommen til at deltage på vores vandretur. Deltagelsen sker dog på eget ansvar.
Ligedes er stavgængere velkommen. Du kan vælge mellem at gå begge dage eller kun den
ene.

Hund må gerne medtages på distancerne
10, 15 og 20 km, men ikke tilladt på 30 og 40
km. ruterne. Vedr. støj og medtagelse af
vogne se på ravningbrovandring.dk.

Forudtilmelding er ikke nødvendig, men ses gerne.
Distancer og starttider:

Stempler

Lørdag den 29. og søndag den 30. april

Du har mulighed for at få foreningens
klistermærke. IVV stempling kun søndag.

40 km. fra kl. 0700 - 0800
30 km. fra kl. 0700 - 0900

Startgebyr

20 km. fra kl. 0700 - 1000
15 km. fra kl. 0700 - 1100
10 km. fra kl. 0700 - 1100

1 dag

kr. 20,00

2 dage

kr. 40,00

Alle skal være i mål senest kl. 1700.
Ruterne:
Ruterne er lagt i natur skønne områder gennem skov, på åbne enge, på asfalt og grusveje.
Ruterne er afmærkede med bånd og pile.

1 eller 2 dage med medalje/pin kr. 65,00
Du kan frit vælge om du vil have pins eller
medalje. De kan ses på
ravningbrovandring.dk

Diplom
Kr. 5,00.
Belønning for hold

Rastepladser:

Pokal for største forud tilmeldte hold.

Der vil være indlagt rastepladser med passende mellemrum, hvor der er muligt at købe
forfriskninger, røgede ørreder, pølser og meget andet.

Herudover trækkes der et lod mellem øvrige forud tilmeldte hold på min. 3 personer.

Henstilling til marchdeltagerne:
For at vi kan komme på de private veje, jorder og enge, anmoder vi jer om at vise hensyn
overfor naturen og privat ejendom.

Morgenmad
Kan købes mellem kl. 06.00 -10.00. Der vil være mulighed for morgenkomplet, dog
kun mod forudbetaling til en pris á kr. 40,00 pr. dag.
Overnatning
Der er mulighed for overnatning på Ødsted Skole. Pris kr. 45,00 pr. nat. Skolen er
åben fra fredag kl. 18.00.
Aftensmad (lørdag)
Lørdag aften er der fælles spisning for dem der ønsker det. Prisen for deltagelse er kr.
90,00. Maden serveres kl. 18.00. Tilmelding er påkrævet.
Underholdning
Der er underholdning lørdag aften. Kun adgang ved køb af startkort.
Tilmelding
Tilmelding er ikke nødvendig med mindre du ønsker morgenkomplet og/eller aftensmad
lørdag. Har du mulighed for det, vil vi dog være taknemmelig for at modtage en tilmelding
fra dig og det senest den 17. april 2017.
Individuelle kan anvende den tilmeldingsblanket der er her i folderen eller på vores
hjemmeside ravningbrovandring.dk.
Hold skal anvende tilmeldingen på vores hjemmeside ravningbrovandring.dk.

