Introduktion til områdeløb
Udarbejdet af Lumby-Stige Spejderne
2021
Hvorfor
I en tid, hvor det kan være svært at aktivere børn og voksne og hvor det at komme ud kan
være en dejlig hjælp, har vi udarbejdet forskellige løb i vores egne områder.
Ruterne spænder fra få kilometer til 10 kilometer. Der vil være små opgaver undervejs –
opgaver, som blot kan være sjove at tale om, kan være lærerige, eller bare lidt skør viden.
Hvad ….
Det eneste du skal gøre, er at downloade appen geoQuestor – den er gratis! Når du har
fået den downloaded, så scanner du QR koden til det løb, du vil gå. OG du kan
gennemføre lige så mange af løbene, som du har lyst til.
Hvem ……
Alle vores spejdere kan gennemføre disse løb/gåture. Senere vil vi også uploade QRkoderne i de lokale facebook grupper, så også andre ikke-spejdere kan få glæde af dem.
Husk ……
At få en flaske vand og måske en lille ting at spise undervejs – det kan give liv til trætte
ben
Kilometermærke
To af ruterne er på 10 kilometer og går man én af dem, kan man få et 10-kilometer
mærke. Ønsker du at gå én af ruterne og få mærket, skal du inden du starter sende en
SMS til din leder, hvor du skriver, at du nu går i gang med at gå de 10 kilometer – og
måske du skal sende et billede retur til hende, når turen er gået.
Tørklæde….
Husk, at I meget gerne må have jeres tørklæder på, når I er ude at gå – gerne uden på
tøjet. I skal også sikre jer, at I er lette at få øje på – måske med en refleksvest eller lign.
VI ØNSKER RIGTIG GOD TUR UD I VORES SKØNNE OMRÅDE….
Hilse lederne

RUTE 1 – Søhus

RUTE 2 – Lumby

RUTE 3 – Næsbyhovedbroby-Allesø

RUTE 4: Næsbyhovedbroby-Næsby

RUTE 5: Stige 6 km - tur rundt i den
gammel del af Stige by med spørgsmål

RUTE 6: Stige 10 km tur i Lumby og Stige

RUTE 6: Næsby – Karolinekilde

RUTE 6: Stige 3 km tur til diverse
legepladser i Stige

