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SKJERN HÅNDBOLD - TRÆNINGSTUR I SKJERN
• Oversigtskort med poster. Detaljeret placering pr. post - se de efterfølgende sider.
• Alle poster er placeret synlige og udenfor. Posterne er tilgængelige døgnet rundt i uge 3 (fra man-		
dag d. 18/1 til og med lørdag d. 23/1)
• Vind en valgfri Ligatrøje - upload dit foto fra turen via Skjern Håndbold Foreningens facebookside. 		
Blandt alle fotos trækkes én vinder i uge 4
• Posterne kan besøges i vilkårlig rækkefølge, og du behøver ikke at tage hele ruten på én gang.
• Ruten er ca. 5,7 km - lidt afhængig af hvilke smutveje, man kender / tager :-)
• Du kan vælge at gå, løbe, cykle - alt efter hvad du har tid og lyst til
• Vi tager forbehold for om posterne kan være fjernet - men vi tjekker løbende, om alt er ok.

Hovedsponsor:

https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk

LigaPartnere:

ProduktPartner:

POST A - INNOVEST

Posten finder du ved Innovest’ cykelskur.
Benyt lejligheden til at kigge på de flotte skulpturer i
”Skulpturparken” og nyd det spændende bygningsværk,
som bl.a. rummer Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Forsyning, iværksættermiljø, videregående uddannelser og studiemiljø.

POST B - KORSHOLM

Posten finder du ved skydetårnet
Hos Korsholm kan du finde alt, hvad hjertet begærer,
når det drejer sig om jagt, fiskeri og outdoor. Det er også
muligt at booke tid hos Korsholm Skydearena, hvor du
i trygge omgivelser kan træne og dygtiggøre dig - eller
booke et arrangement.

POST C - DEN GRØNNE KORRIDOR
Posten finder du ved Kælkebakkens bord/bænkesæt

Et besøg i Skjerns Grønne Korridor er en skøn oplevelse
uanset årstid, vind og vejr. Her kan du opleve forskellige
naturområder og faciliteter - midt i Skjern by. Gå en tur,
nyd naturens fascinerende lyde og dufte. Her er plads
til hygge, motion, leg og meget andet. Læs evt. mere på
Skjern Udviklingsforum

POST D - DEN GRØNNE KORRIDOR
Posten finder du ved Vandhaverne (Refugiet)

Det nyeste skud på stammen i Skjerns Grønne Korridor
er Vandhaverne ved Grønningen/Enghavevej. Her finder
du Gnags bænke, Sandpumper, Vandhaver m.m. Læs
evt. mere på Skjern Udviklingsforum

Hovedsponsor:

LigaPartnere:

ProduktPartner:

POST E - VESTJYSK BANK

Posten finder du ved Vestjysk Bank - bagdøren
Så er du kommet i Skjern City, og posten her finder du
ved Vestjysk Bank. Vestjysk Bank er partner for Reds &
Greens, Skjern Håndbolds erhvervsklub, som har over
200 medlemmer og mere end 25 år på bagen med et
stærkt netværk.

POST F - SKJERN BANK

Posten finder du ved cykelskuret ved bagdøren
Skjern Bank er Skjern Håndbolds hovedsponsor. Siden
1992 har Skjern Bank og Skjern Håndbold haft et unikt
samarbejde, og banken var bl.a. med til at sikre Anders
Dahl-Nielsens underskrift, da han blev hentet til Skjern
som træner forud for sæsonen 1998-99.

POST G - VINDMØLLEN, MARUPVEJ
Posten finder du på ”bagsiden” af møllen

Skjerns gamle vindmølle var oprindeligt placeret midt i
byen - på Mølletorvet. Men i takt med at der blevet bygget omkring møllen, så kneb det med at få vind nok til
at sætte gang i møllevingerne og produktionen af mel.
Møllen blev derfor flyttet i 1931 til ”udkanten” af Skjern,
hvorfor placeringen i dag er på Marupvej.

POST H - SKJERN HÅNDBOLD
Posten finder du ved kontorets bagtrappe

Vi er sammen - på afstand. Slå et smut forbi kontoret og
find denne post. Vink til os - vi vinker meget gerne igen!
Vi glæder os meget til, vi atter kan slå dørene op til
Skjern Bank Arena og byde alle velkommen med et stort
smil og masser af grøn opbakning!
Hovedsponsor:

LigaPartnere:

ProduktPartner:

POST I - GARANT

Posten finder du ved markise udstillingen
Så er du kommet til Garant Gardiner, hvor du finder din
post ved udstillingen med markiser. Hos Garant Gardiner
finder du en verden af farver, mønstre, metervarer, puder
m.m. Garant Gardiner er altid et besøg værd, hvis du går
med tanker om nyt til hjemmet!

POST J - FREDSSKOVEN

Posten finder du ved Fredsskoven / Tennisbanerne
Fredsskoven er et dejligt skovområde i Skjern, hvor du
kan gå en tur og nyde en stille stund. Om sommeren kan
du nyde ”Musik i Fredsskoven”, de grønne plæner eller
en lur i græsset. Du kan naturligvis også besøge tennisklubben og dyste på banerne, hvor der naturligvis både
er tennis og nu også padeltennis.

Hovedsponsor:

LigaPartnere:

ProduktPartner:

POST A -

Gæt en autograf - eller 3.... Hvem har sat sin autograf på denne opgave?

														

POST B -

Hvem er modstanderen på dette foto (klubnavn)?

														

POST C -

Hvilken tidligere spiller har sneget sig ind på holdfotoet 2020/21?

		 													

POST D -

Hvilke to Ligaspillere danner dette ansigt?

														

POST E -

Hvilke to ligaspillere ser du her?

														

POST F -

Hvor mange private kortholdere er vi i Skjern Håndbold?

														

POST G -

Skriv navnet på vores tidligere anfører

														

POST H -

Skriv navnet på spilleren - som i øvrigt p.t. er klubrekord-indehaver

															

POST I -

Hvor er billedet taget?

															

POST J -

Hvilken pokal ser du på billedet?

															
Hovedsponsor:

LigaPartnere:

ProduktPartner:

