
 
82 km Special tur. 

 

17. juni 2023 

 

 
Tilsluttet: 

 

 

 

”Special arrangement” 



82 km SPECIAL TUR. 
 

Dato: 17. juni 2023 

 

Startsted: Ans skole, Lyngvænget, 8643 Ans by (Ved den gl.     

hal) 

 

Start tid:  Kl. 04.30. Turen forventes at tage 19 timer. 

 

Hastighed: Det er en ført vandring hvor vandrehastigheden er 6 

km i timen. 

 

Pris: 455 kr. incl. IVV, forplejning og 1 sodavand eller øl 

pr. rast.  

Der ydes 25 kr. i rabat hvis man er medlem af 

Kjellerup special (430 kr.) 

Tilmelding efter 1/6 er prisen 505 kr. 

 

Tilmelding: Kjellerup Special v/ Leif Sloth 

 Teglgade 38C, 8643 Ans by, tlf. nr. 2332 0673 

 E-mail: leifsloth2@hotmail.com 

Betaling: Nordea Reg. nr. 2380 Konto nr. 6261446586 

Husk at anfører hvem der betaler, samt sende en  

tilmelding til Leif Sloth. Senest 14 dage efter  

indbetaling modtager du en bekræftelse. 

 

Overnatning: Der er mulighed for overnatning fra fredag aften kl. 

19.00 til søndag morgen. 

 

 

 



 

 

Forplejning: Der vil være morgenmad på skolen inden start. På 

rastepladserne vil der være forplejning der svarer til 

tidspunktet på dagen, og til aften vil der være varm 

mad. Turen afsluttes med en let forplejning, samt 

morgenmad til dem der overnatter til søndag. 

Det skal bemærkes at der i prisen indgår 1 sodavand 

eller øl pr. rast. Derud over er der kaffe og the på 

rastepladserne. 

 

Ruten:  Med start fra Ans går man til Kongensbro, Svostrup, 

Gjern, Fårvang, Thorsø, Bøstrup, Laurbjerg, Langå, 

Ulstrup, Bjerringbro, Tange til mål i Ans.  

På den sidste del af ruten kan det blive mørkt, så det 

tilrådes at have refleksvest og lommelygte med. 

 

Andet: Der vil være en rasteplads bil med, som ud over 

 forplejningen i begrænset omfang kan medbringe 

 deltagernes skiftetøj, hvis de ønsker dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kjellerup Special som forening. 
 

Foreningen har i februar en medlemsweekend, hvor der fredag 

aften holdes generalforsamling, lørdag er der en ”Lang 

træningstur” på ca. 40 – 45 km, og om aftenen er der fælles 

spisning og hygge.  

 

82 km Special tur, er en ført vandring på 82 km i det midtjyske 

landskab. Der startes meget tidligt lørdag morgen, og man er i 

mål lidt før midnat. 

 

Kjellerup Special 24 timers vandring i oktober, som er 

foreningens hoved arrangement. 

 

Bjergvandring er en ført vandring på ca. 45 km. Turen vil blive 

tilrettelagt af medlemmer i områder hvor der er et forholdsvis 

kuperet terræn. 

 

Medlemskab tegnes ved indbetaling af 30 kr. til reg. Nr. 2380, 

konto nr. 6261446586, samt indsendelse af oplysninger om navn, 

adresse, fødselsdato og år til E-mail: leifsloth2@hotmail.com 

 

mailto:leifsloth2@hotmail.com

