
KLUBTURE 2015 
 
Gorms bestyrelse har vedtaget at vi tager på 2 klubture i 2015  
Arrangementsudvalget har fundet overnatningsmuligheder og vi håber at 
rigtig mange har tid og lyst til at deltage. Klubturene er med til at styrke 
sammenholdet og det sociale liv i klubben. Der er baner på alle niveauer, 
så det er oplagt for nye medlemmer at deltage i disse turer.  
Vi deltager i nogle fantastiske løb og bagefter hygger vi os sammen, diskuterer vejvalg, 
stræktider osv. og ofte bliver der arrangeret fællesspisning, hvis deltagerne ønsker dette. 
Sæt kryds i kalenderen og husk at melde Jer til. 

Ved øvrige flerdagesløb bedes I selv arrangere overnatning, evt. sammen med 
klubkammerater. 

Påskeløbet den 2.-4. april i Mols Bjerge: 

3-dages løb, hvor der løbes klassisk distance Skærtorsdag og mellemdistance 
Langfredag. Begge dage i Mols Bjerge. Lørdag er der jagtstart og løbet foregår i Ørnbjerg 
Mølle. Læs mere om løbet: www.okpan.dk/paaske2015/ 

Tilmelding på o-service eller til Poul Erik:  senest den 12.marts. 

                                   

Der er mulighed for overnatning på Ebeltoft Strand Camping. Her har vi reserveret 2 hytter 

og 1 lejlighed. Sovepladser til i alt 18 personer. 

Læs mere om Campingpladsen: www.ebeltoftstrandcamping.dk. 

Tilmelding til overnatning på O-service: skriv ønsker overnatning. Pladserne fordeles efter 

”først til mølle” princip. 

Prisen for overnatning: 

Børn/unge: 100 kr. for 2 overnatninger 

Voksne: 220 kr. for 2 overnatninger 

Gratis startafgift for børn og unge, og gratis kørsel, ved samkørsel. Voksne betaler selv 

startafgift og samkørsel honoreres som vanligt. 

Forplejning: mulighed for selv at lave mad eller vi kan arrangerer fællesspisning, hvis der 
er stemning for det. 

http://www.ebeltoftstrandcamping.dk/


Sommerferie klubtur til Skagen den 10.-12. juli: (+ mulighed for 

fortræning torsdag den 9. og fredag den 10. juli) 

Skawdysten er et hyggeligt arrangement, hvor der er prolog(sprint) fredag aften og 

klassisk distance lørdag og søndag. Det foregår med put and run, så løbet tager ikke hele 

dagen – og der er derfor også rig mulighed for at være turist i Skagen. Her kan man 

sagtens have familiemedlemmer med, selv om de ikke ønsker at løbe orienteringsløb. 

Overnatning foregår ved Skagen Skole. 

       

Der er mulighed for overnatning i eget telt eller campingvogn. 

Ca. pris 30 kr. pr telt pr. nat og 30 kr. pr. person pr. nat                                                  

.  

Desuden er der mulighed for overnatning i klasselokale på 

Skolen. Ca. pris 30 kr. pr. nat. 

Læs mere om løbene: www.skawdysten.dk 

Tilmelding til løb og overnatning på O-service eller til Poul Erik. 

Der er gode badeforhold – men ingen fælles køkkenfaciliteter, så man må hver især selv 

sørge for forplejning.  

Klubben betaler startafgift for børn og unge – og kørsel, ved samkørsel. 

Voksne betaler selv startafgift og samkørsel honoreres som vanligt. 

 

Solen skinner altid i Skagen – så kom med til denne hyggelige 

sommerweekend med O-løb og socialt samvær med 

klubkammerater.  

 

     

 

O-Hilsen Arrangementsudvalget 

OK Gorm 

Evt. spørgsmål til Bente Ringive:b.ringive@hotmail.com 


