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Syngepigerne fra Willestrup

kystbyerne: Der blev mindet 
sidste års tur til Berlin og set 
frem til dette års tur, da 48 
medlemmer af Mou Senior og 
Pensionist Forening mødtes på 
Mou aktivitetscenter til februar 
måneds hygge eftermiddag. 
Der blev både vist billeder og 
fortalt historier fra 2011s tur 
til Berlin, men selvom det var 
hyggeligt at mindes en god 
tur, så var det dog ikke den 
tur, der blev talt mest om, men 
derimod dette års tur, der går 
til det danske øhav. Olaf fra 
De Grå Busser var i den forbin-
delse mødt op, for at fortælle 
og fremlægge programmet for 
den forestående tur.
Efter en god begyndelse på en 
hyggelig eftermiddag, var det 
tid til en lille pause og stærkt 
tiltrængte forfriskninger i form af 

kaffe og æblekage, hvorefter 
Grete, Karen M. og Karen J. 
kunne glæde kassereren med, 
at der også denne gang var 
sørget for lodder til lotteriet.

Da Bakken kom til Mou
Selvom det amerikanske lotteri i 
sig selv var et spændende ind-
slag, så var der stadigt flere 
overraskelser til de fremmødte 
medlemmer. Seks fantastiske 
damer var nemlig engageret 
til at sprede vaskeægte Bakke-
stemning. Iklædt de helt rigtige 
bakkesangerinde-kostumer glæ-
dede syngepigerne fra Wille-
strup alle med en masse gode 
sange alle kunne nynne med 
på – ikke mindst klassikeren 
”Køb blomster, køb blomster.”

malou@oehf.dk

Bakke-stemning i Mou
Der blev både købt blomster og lodder, da 
Mou Senior og Pensionist Forening holdt 
hygge eftermiddag onsdag den 15. februar

MTB-O Vintercup’en 
blev en kæmpesucces
diverse: Med 5. og sidste 
afdeling af MTB-O  vinter-
cup’en kørt fra Aalborg Sports-
højskole, kan det konstateres, 
at den særlige mtb disciplin er 
blevet en nordjysk kæmpe suc-
ces. Andre steder i Jylland har 
det været det i flere år, men 
nu har det for alvor fået tag i 
nordjyderne. Løbene køres som 
parløb. Der skal på 90 minut-
ter findes 15 poster i selvvalgt 
rækkefølge. Posterne er tegnet 
på 4 cm kort(1:25000) Hver 
post giver fra 3 til 6 point. Alt 
efter sværhedsgrad. Ved hver 

post er der et spørgsmål, som 
skal besvares. Der gives 3 
svarmuligheder og 3 point for 
rigtigt svar.  Et hurtigt it-program 
beregner straks efter ankomst til 
mål det enkelte pars samlede 
pointtal. Alle uanset alder kan 
deltage. Der gives ekstra minut-
ter til deltagere over 50 år, lige-
som piger får bonustid. Og så 
er der hygge med kaffe, kage, 
suppe mm bagefter. Præmier 
fra lokale handlende er der 
også. 

Vejret gjorde det lettere i år
De sidste to vintre var vanskel-
lige pga. is og sne. Mange af 
deltagerne kørte derfor med 
MTB pigdæk. Denne vinter 
har der været særdeles gode 
betingelser for deltagerne, så 
i alt 136 par har været på 
hjul i vinterens løb. Ved løbet 
fra Aalborg Sportshøjskole 
deltog bl.a. Karen Brødsga-
ard- Kim Jensen, begge lærere 
på skolen og kendte hoveder 
fra håndboldverdenen. De fik 
en fornem 11. plads i deres 
debutløb.

De første 5 par  
i det sammelagte resultat er:
1.  Jan Møller-René Hansen, 

JGKI.
2. Jørgen Snack-Keld Laurid-

sen, Cycling Nord.
3. Mads Christensen-Kristian 

Sørensen, privat.
4.  Anders Bøstrup-Claus 

Bøstrup, JGKI.
5. Jan G. Skals- Hans Jørgen 

Pedersen, Aalborg Cykle-
Ring Motion.


