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Sjove træninger med udfordringer, sol, vand og varme 

Så er der igen mulighed for at komme på en super attraktiv klubtur til udlandet i 

efterårsferien med THOK. Turen går igen i år til Spanien, denne gang ved den spanske 

solkyst tæt ved Alicante. Der bliver rig mulighed for at træne i fine tekniske sand-

terræner og lidt de lidt mere udfordrende skove og “prærie”-terræner inde i land, og 

selvfølgelig vil der også være sprintløb med småsøer og trapper. 

Turen byder også på rigtig gode muligheder for sightseeing med natur, kultur og by. 

Vi kommer til at bo meget tæt på havet og på O-kortet til et af de absolutte bedste 

terræner i Sydspanien, hvor der blev løbet junior-VM for en del år siden. 

 

Overnatning og forplejning  

Vi skal overnatte i 4-6 personers hytter/bungalows ved et stort 5 stjernet camping resort, 

hvor der også vil være fuld forplejning 3 gange i døgnet. Der er bar, restaurant og 

svimmingpool på stedet. 

https://www.marjalresorts.com/camping-resort-guardamar/bungalows 

Der vil nok blive muligheder for niveauvalg i hyttetyper samt antal personer. Mere om 

dette og nøjagtige priser så snart oplysninger foreligger. 

https://www.marjalresorts.com/camping-resort-guardamar/bungalows
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Økonomi 

Klubben har igen i år afsat et større beløb som tilskud til turen (klubtilskud er alene 

baseret på ophold, forplejning og træninger – afhænger af antal deltagere). 

Pris for overnatning, fuld forplejning (3 måltider) samt alle træninger og kort vil være: 

 

 

Voksne ca. 2.200 kr. 

Unge under 25 år ca. 1.800 kr. 

Ungdom under 21 år ca. 1.200 kr. 
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Transport 

Alle skal som udgangspunkt selv sørge for transport til Spanien og selv sørge for 

transport i Spanien hele ugen. Der opfordres til at finde sammen nogle stykker for at leje 

bil sammen. Er du alene eller ungdom kan du prøve at kontakte Tim. 



4 

 

 

Der er fly til Alicante og Madrid – Madrid er billigst men med længere køretur. 

Tilmelding 

Tilmelding til Tim på tim@falckweber.dk senest 1/9. Måske plads: 8/9. Chancen: 15/9! 

 

 

mailto:tim@falckweber.dk
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