
2022 Klubtur til Spanien bliver ”To fluer med et smæk” 
 
Dette års uge-42-klubtur går igen til Spanien, men denne gang med flere destinationer! Vi starter i et nyt unikt, 
eventyrligt terræn. Denne gang lidt øst for Madrid. Når vi har boltret os med dette i 3 dage, sætter bilerne kursen 
mod Alicante, ca. 3 timer sydpå (med løbestop undervejs!). Her skal vi nyde godt at de lækre klitterræner og 
badestranden mm. 

 
Uanset om du har været med et af de seneste år eller du er med for første gang, så får du nu muligheden for at 
komme med på en uforglemmelig klubtur med fede terræner og kort, træninger på alle niveauer, THOK’s eget 3-
dages klubmesterskab, god overnatning og mad, og ikke mindst godt socialt samvær med dine klubkammerater. 
Klubturen er for alle, uanset alder og niveau. Du bestemmer selv, hvor mange og hvilke træninger du vil deltage i. 
Der vil igen i år være stort tilskud fra klubben – det betyder en væsentligt reduceret pris for ophold, træning og 
mad. 
 
Uge 42, fra lørdag den 15/10 til lørdag den 22/10. Den første træning vil være lørdag eftermiddag kl. 15 og den 
sidste træning vil være lørdag formiddag. 

                                    
Der vil, for et begrænset antal personer, være plads på hotellet fredag til lørdag (mindre ekstra pris). Første fælles 
måltid vil være lørdag aften den 15/10, tidspunkt følger. Sidste fælles måltid vil være frokost lørdag den 22/10. 
 
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 og evt. leje bil nogle stykker sammen. Der er ca. 3 timers kørsel 
mellem Madrid og Alicante; man kan vælge at tage denne ekstra køretur sidst eller først, dvs. flyve til/fra enten 
Madrid eller Alicante. Eller flyve ud til Madrid og hjem fra Alicante, hvis lejebil kan afleveres det andet sted. 
 
Økonomi: Den anførte deltagerudgift er alene baseret på ophold, forplejning og træninger. Dvs. du selv skal betale 
din transport til og fra Spanien, og i Spanien (inkl. turene mellem Madrid og Alicante). Priser inkl. klubtilskud er for 
ophold, mad (morgen, middag og aften), kort og træninger hele ugen.  
 
Voksne: ca. 2800 kr.  
Unge (12-25 år): ca. 2100 kr.  
Børn: ca. 1500 kr.  
Priser afhænger af hvor mange der tilmelder sig samt 
endelig prisudmelding fra stedet.  
 
Ophold:. Der er selvfølgelig sengetøj og håndklæder m.v.  
Link til Cuenca hotel: kommer senere 
Link til Alicante bungalows: https://www.lamarinaresorts.com/en/resorts/la-marina-resort/ (ligesom i 2019, lækker 
mad, pool og strand) 



       
Foreløbigt program:  

 Formiddag Eftermiddag 
Lørdag Ankomst Træning nær Cuenca 
Søndag Træning La Ciudad Encantada Træning La Ciudad Encantada 
Mandag THOK cup 1.afd  

La Ciudad Encantada 
Træning Las Majadas 

Tirsdag Sprinttræning Cuenca THOK cup 2. afd. La Toconera 
(på vej til Alicante) 

Onsdag Træning Guardamar Norte Træning Guardamar 
Torsdag Træning Guardamar Sur Træning Guardamar Norte 
Fredag Sprinttræning Rojales THOK cup 3. afd.  

Guardamar Norte 
Lørdag Træning Guardamar Sur Afrejse 

 

 
 
Tilmelding: Til Tim på mail tim@falckweber.dk Senest søndag den 4/9 - (sikker på en plads) Senest søndag den 
11/9 - (måske plads) Senest fredag den 16/9 – (chancen) Vi ses til en fed tur! Tim  
 
PS hvis du ikke har fundet en løsning på transport, kan du prøve at kontakte Tim (53812401) 
 

 
  
O-hilsner fra Henrik og Tim, juli 2022  


