
Vinterens træningstur for alle går i januar 2017 til klitterrænerne ved Åhus i 

Skåne.   

Vi skal bo på Degeberga Vandrehjem og Stugby, hvor vi har hele vandre-

hjemmet incl. Stor fælles sal og vi har der til det antal hytter vi får brug for. 

Der vil være orienteringsudfordringer der passer til alle aldre. 

Programmet vil være at alle ankommer fredag  aften  - de friske for at løbe 

nattræning på faste poster  og der vil være tomatsuppe og flutes til aftensmad 

fra kl. 19 (Fureboda) 

Lørdag har vi først en introtræning hvor 

vi løber sløjfer på forskellige momenter 

får lige at komme på sporet af den gode 

orientering i de åbne klitter - fokus på po-

sitivt og negativt kurvebillede - terræn: 

Kronosskogen (træningstid 1:00-1:30) 

Lørdag eftermiddag har vi udfordrende 

orientering i Gropahalet—vi løbet kortet 

tyndt på momentsløjfer (1:00– 1:45 

Lørdag aften galla middag m overraskel-

ser. 

Søndag formiddag står den igen på sløjfer  

og det på Äspet. (1:00-2:00) 

Vi slutter af med fælles frokost og opryd-

ning/rengøring  

 

Træningsweekend med plads til 70+ 

deltagere til Degeberga,  østlig Skåne 

Klubtur til Åhus 20.-22.01.2017 

Vores klubture  er 

åbne for såvel klub-

medlemmer som  

forældre ,  kærester  

og orienteringsven-

ner fra nær og fjern. 

Når vi er af sted 

bidrager alle  med 

praktiske gøremål. 

De der er skrappe 

til at sætte poster 

ud, bruger vi pri-

mært til den del og 

de seje, der kan 

tåle at løbe me-

get ,får også en 

tjans med at samle 

posterne ind igen. 

Madlavning, rengø-

ring og øvrige gøre-

mål er vi fælles om.  

Vi sørger for trans-

port til alle ung-

domsmedlemmer, 

men koordinerer i 

øvrigt kørslen så vi 

får fyldt alle biler 

 

Simonsen Travel byder på klitorientering i Åhus November 2016 2016-11-15 

 

Facts om tur og tilmelding: 
Degeberga Stugby og Vandrehjem: degebergastug-
by.se 
Transporttid : 180 km fra Hillerød = 2 timer 
22 sengepladser på vandrehjemmet og der til 10 
hytter 
Du tilmelder dig på klubbens hjemside eller direkte 
til bosimfif@gmail.com 
 
Økonomi:  
forventet ca. 450 kr. pr. deltagende løber for op-
hold og træning. Årgang 2005-2011 kun 400 kro-
ner og yngre 350 kroner 
 

Fredag Aften : Fureboda Norra 
Lørdag Form: afgang til træning 09:15 
Lørdag Efterm: afgang til træning 13:30 
Søndag form: Afgang til træning 09:00 
 
Unge over 12 år er også velkomne uden forældre, 
mens de yngre skal tage far/mor med. 
Der er normalt ikke ”skygger” med på en sådan tur 
 
Spørgsmål til Bo og Sandra, bosimfif@gmail.com 
 
I 2015 var vi 65 løbere af sted på tur 
 
Vi åbner tilmeldingen 19.11.2016 

 


