
BMI løb & Motion 

 
3 dages tur til 

 

Viborg 
 

Ting- og domkirke by fra 1200 tallet 
 

Fredag den 29., lørdag den 30. september og søndag den 1. oktober 2023 
 

Den oprindelige domkirke stod færdig i 1180. Viborg har altid været en by centralt placeret 
langs Hærvejen, med bl.a. bispedømme, landsting og som garnisonsby, men har også haft 
dramatiske perioder. De to mest kendte er mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, 
den store brand i 1728, der næsten udslettede Viborg, men i dag mest kendt fra Vestre 
Landsret, som er et levn fra det gamle landsting, som blev nedlagt i 1806. 
 

 
 
Vi skal bo på det hyggelige Golf Hotel, der ligger midt mellem de smukke Viborg søer. 
Udover at byde på lækker mad, står deres dejlige pool, spa og wellness faciliteter til fri 
benyttelse. 
 
 
Programmet for de 3 dage er: 
 
Fredag den 29. september 
 
Kl. 15.00 Herfra kan der tjekkes ind og gøres brug af alle hotellets faciliteter, eller gå en tur på 

Borgvold park, lige overfor, eller i den gamle middelalderby ved Domkirken. 
 
Kl. 18.30 Her mødes vi alle til en dejlig 2 retters middag. (Drikkevarer her for egen regning). 
 
Kl. 20.00 Har lyst til at blive ved for evigt, siger Anne Grete Nørgaard i et interview. Hun 

debuterede for håndbold landsholdet i 2007, var med ved OL i 2012 i London, og har 
været en af Danmarks bedste fløjspillere. Hun kommer og fortæller: Min tid som 
landsholdsspiller. Jeg er sikker på, det bliver ikke kedeligt. 

 
 
Lørdag den 30. september  

 
Kl. 7.30 Fra den tid kan du få morgenbuffet. 
 
Kl. 9.15 Alle er klar udenfor til opdeling: 
 

- Vandring, Søndersø rundt med afstikker – i alt 13 km. ca. 6 km før og 7 km efter 
frokost 

- Løb opdelt i 2 grupper, 10/12 eller 15/18 km. 



 
Kl. 9.30 Vandring, tov holder Henrik. Vi går langs Søndersø, i skov, langs Mølleå og Sønæs 

park og strand. 
 
Løb, tovholder Viborg AM, der kommer med 2 frontløbere til hver gruppe, de kender de 
gode og spændende ruter. 

 
Kl. 11.30 Her mødes vi alle, vandrere og løbere, på Bruunshåb Gamle Papfabrik, opført i 1821 

som klædefabrik.. Du bliver hensat til en anden tid, oplever det unikke arbejdende 
fabriksmiljø. Vi får mulighed for at følge produktionen på de gamle maskiner. Du kan 
også gøre en god handel, hvis du bliver fristet af det, de producerer. 
Vores guide er den meget entusiastiske og frivillige daglige leder Kristian Johansen. 
 

 
 

Kl. 12.30 Frokost på Bruunshåb Gamle Papfabrik, Hinnerup bagerens verdens berømte 
sandwich, incl. en vand/øl. 

 
Kl. 13.30 Vi fortsætter alle til fods langs Nørre å stien, Bjergnæs mose, Sønæs Park og Strand og 

følger Søndersø tilbage til Golf hotellet. 
 
Kl. 15.00/ Vel tilbage på hotellet til kaffe/kage. Herefter fri tid i poolen, fitness, baren eller  
     15.30         bare flade ud. 
Kl. 18.00 Kokkens overraskelse, 2 retters meny, drikkevarer for egen regning. 
 
Kl. 20.00 2 autentiske vægtere med tændte lanterner 

følger os fra hotellet op gennem den hyggelige  
gamle bydel, hvor de vil synge vægtervers og 
fortælle om det gamle Viborg og ”røver” historier 
om vægterne gennem tiden. 

 
 

 
Kl. 21.00 Velkommen i Bryggerstuen på Viborg Bryghus, det oprindelige bryggeri Odin er fra 

1832. Vi starter med en smagsbakke , 6 forskellige, og slutter med en valgfri fadøl og 2 
trekants hånd sandwich. Skulle der være enkelte, der ønsker et glas rød eller hvidvin, 
kan det også klares) 

 

 
 
Kl. ca. 22.30/ Takker vi af for i dag, og finder tilbage til hotellet på egen hånd. 
            23.00 

 
 
 
 



 
 
Søndag den 1. oktober 
 
Kl. 7.30 Morgenbuffet 
 
 Tjek ud fra værelserne, husk at afregne evt. eget køb. 
 
Kl. 10.00 Vi mødes på parkeringspladsen ved Hald Naturskolen C, Ravnsbjergvej 71. 

Vi skal opleve De Fem  Halder, 800 års dramatisk Danmarks historie, i en fatastisk natur 
med borgruiner, herregårdsmiljø, barokhaven, magtkampe, belejring, dagligdagen 
mellem kongen, adelsmænd og kirkens folk. 2 passionerede guider vil på 1,5 time gøre 
os kloge på, hvad er De Fem Halder. 
 

Kl. 11.30 Vi afslutter i den gamle lade/pakhuset med en forfriskning og lidt snack til at køre hjem 
på. 

 
Kl. 12.00 Go´ tur hjem til alle. 
 

 
 
 
Prisen for hele herligheden, 3 dages oplevelse: 
 

- Overnatning i dobbeltværelse (enkeltværelse) 
- 2 retters menu fredag, drikkevarer egen betaling 
- 2 x morgenbuffet 
- Frokost på Bruunshåb incl. øl/vand 
- Historisk fabriksbesøg Bruunshåb 
- Kaffe/kage lørdag eftermiddag 
- Fri entre til wellness, pool og spa 
- 2 retters menu lørdag, drikkevarer egen betaling 
- Autentisk vægtertur 
- Viborg Bryghus, incl. smagsprøve, fadøl og 2 sandwich. 
- De Fem Halder 

 
Per person i dobbeltværelse med klub tilskud kr. 2.265,- tillæg for enkeltværelse kr. 
580,- 
 



 
Tilmelding: Senest 20. marts 2023 på mail ihvistisen@gmail.com (det er den eneste, der 

 kan bruges) 
 
Skriv: - Hvem deltager/navn 
 
Aktivitet  - vandring, skriv hvem 

- løb – 10/12 km eller 15/18 km, distance og hvem 
 

Notér hvis du skal have enkeltværelse. 
 

Betaling:  Beløbet indsættes på BMI’s konto hos Anne Grethe,  
Reg. nr. 9570, konto nr.12036825 

 HUSK at skrive dit navn på, så vi kan se hvem der indbetaler. 
 
Spørgsmål, kontakt mig endelig, også gerne, hvis du her og nu kun kan lave en foreløbig 
tilmelding, så jeg får en fornemmelse om hvor mange vi kan blive. 
 
Jeg er sikker på, vi får en hel fantastisk weekend, med masser af gode oplevelser og 
samvær. Jeg glæder mig til at så mange som overhovedet muligt kan komme med. 
 
TILMELDING, GØR DET I DAG, MENS DU HUSKER DET 
 
Bedste hilsener BMI Løb & Motion 
Henrik Vistisen - 40137901 
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