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World Walking Day
Gå dig sund og støt børnesporten i katastroferamte områder
I samarbejde med TAFISA, Dansk Arbejder Idræt og
Danmarks Idræts Forbund arrangerer Randers gymnastiske
Forening (RgF) World Walking Day søndag den 7. oktober
2012 kl. 10.00. Prisen for at deltage er 30,- kr. (børn unde 12
gratis) og hele beløbet går ubeskåret til UNICEF’s arbejde til
fordel for børnesporten i katastrofeområder.
Turen starter fra Brotoften ved Randersbro. Der er to ruter på
henholdsvis 5 og 10 km i det naturskønne område langs
Gudenåen. På Brotoften vil der være opstillet et telt, hvor det er muligt at spise sin
medbragte mad og købe en forfriskning efter turen. Der vil her også være mulighed for at
prøve at spille petanque før og efter gåturen. I mål trækkes der lod om flotte præmier på
startnumrene.
Den internationale World Walking Day startede i forbindelse med et verdensomspændende
topmøde tilbage i 1992 i Rio de Janeiro. I årene der er gået, er arrangementet vokset, så der
i dag afholdes World Walking Day i 72 lande heriblandt Danmark, hvor der afholdes hele 16
lokale arrangementer.
I Randers er det seniorudvalget i RgF, som for andet år står
bag arrangementet. Udvalget glæder sig meget til dagen og
håber, at endnu flere end sidste år vil bakke op om
arrangementet og det gode formål. Koordinator for
seniorudvalget Lisbeth Wittrup opfordrer til, at man tager hele
familien med: ”Gåture er en dejlig måde at være sammen på
og langs med Gudenåen er der de bedste muligheder for
spændende naturoplevelser”, siger Lisbeth. Sidste år deltog
mere end 70 personer.
Amtsavisens chefredaktør Turid Fennefoss sender deltagerne af sted og går selv med i den
gode sags tjeneste.
--For yderligere oplysninger er i meget velkommen til at kontakte Lisbeth Wittrup på mobil
3066 2385
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