
Halløj…. Gode klubfolk 

 

Så er der godt nyt omkring vores planlagte klubtur i uge 42. 

Som alle ved, var der planlagt en fed tur til Spanien vest for Madrid, 

hvilket vi har måttet aflyse.  

Vi har holdt en lille dør åben for at se, om der ikke skulle blive mulighed 

igen. Men ak det går ikke så godt på den front og Spanien er stadig et 

land med ret høje smittetal. 

 

 

Derfor har vi puslet lidt med, hvad vi kunne gøre for at skabe en klubtur alligevel og arbejdet hårdt på at lave en lille 

eksklusiv tur til det Nordjyske, hvilket er lykkedes      . 

Vi kan derfor nu tilbyde dig at komme med til nogle super dage i uge 42 med træning mandag den 12. til og med 

torsdag den 15. oktober i nogle af de fedeste skove i Danmark. Det drejer sig om Svinkløv, Kollerup, Blokhus, Tranum 

og Vester Torup, som alle er klit plantager med tekniske udfordringer. 

Der bliver mulighed for at kunne deltage fra 1-4 dage alt efter lyst og tid. 

Vi skal bo på Hotel Søparken, ved Aabybro https://www.risskov-

bilferie.dk/hotel_soeparken.html  

med halvpension og med mulighed for 1, 2 eller 3 overnatninger. 

Udgangspunktet er selvfølgelig alle 3 nætter = 4 træningsdage      . 

Vi har hørt på pladser, ved dog ikke hvor lang tid det holder, så der er kun 

meget få dage til beslutninger og der vil derfor være meget kort 

tilmeldingsfrist. 

OBS også mulighed for at deltage gratis enkelt dage uden overnatning og forplejning, hvis man er med familien i 

sommerhus eller man f.eks. læser i Århus. 

 

Corona: 

Som det er nu, er der et forsamlingsforbud på 50 personer, og vi vil derfor 

nemt kunne afholde turen inden for de grænser, selvfølgelig med god afstand, sprit 

og efter gældende vejledninger m.v. 

Skulle forsamlingsforbud blive nedsat til 10, mener vi også, vi kan afholde turen. 

Der vil i så fald blive nogle ændringer i forhold til start og kort m.v. Vi mener 

godt vi forsat kan bo samme sted, da opholdet vil være på separate værelser samt 

afstand, sprit og mundbind i restaurant m.v. 
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Program:  

Mandag 12/10; Eftermiddag Blokhus alm. O-bane 
 
Tirsdag 13/10; Formiddag Svinkløv langdistance 
 
Tirsdag 13/10; Natløb Kollerup  
 
Onsdag 14/10; Formiddag Vester Thorup. Prolog på 2-3 km på 1:5000 og finale 
med jagtstart 5-6 km på 1:7.500. Dette selvfølgelig kun aktuelt, hvis reglerne 
gør, at vi kan være samlet. 

 
Onsdag 14/10; Eftermiddag. Fælles terræntur i passende grupper. Hvis godt vejr, bliver vi i Vester Thorup. Fri leg for 
dem der er trætte. 
 
Torsdag 15/10; Formiddag Tranum med fokus på effektiv klit-orientering.  
 
 

 
Tilmelding: 
Hurtigst muligt (senest søndag den 27/9 kl. 18) til Tim SMS 53812401 eller mail 

tim@falckweber.dk 

Med angivelse af ”fuldpakke” eller hvilke enkelte dage man ønsker overnatning 

med halv pension. Medmindre andet angives, opfattes det som at man deltager 

ved alle træninger på de dage man er tilmeldt overnatning. BEMÆRK at alle selv 

står for frokost (pga. Corona). 

Hvis du kun kommer til træning så tilmeld dette.  

 

Pris: 

2 dage, 1 nat med morgenmad og aftensmad incl træninger: 200 kr. voksne, 

150 kr. ungdom -25 år eller studerende. 

3 dage, 2 nætter med morgenmad og aftensmad incl træninger: 350 kr. 

voksne, 300 kr. ungdom -25 år eller studerende. 

4 dage, 3 nætter med morgenmad og aftensmad incl træninger: 500 kr. 

voksne, 400 kr. ungdom -25 år eller studerende.  

Tillæg kan forekomme ved ønske om enkelt værelse. 

Træninger uden overnatning og mad er gratis. 

 

Transport: 

Al transport afholder man selv. Er der nogle der 

mangler transportmulighed, skal det angives ved 

tilmelding. 

 

Fuld fart frem! 

Vi ses til en fed tur. 
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