Klubtur til
Påskeløbet
9 – 11 april 2020
Vi har lejet 6 hytter på Rømø Familiecamping https://www.romocamping.dk/
Der kan bo fem i hver hytte.
I hytterne står man selv for morgenmad og frokost, også indkøb til det. Aftensmad
laver vi sammen i fælleskøkkenet. Det er muligt selv at booke teltplads eller plads til
campingvogn og deltage i den fælles aftensmad, skriv det på tilmeldingen til oservice.
Campingpladsen ligger i bekvem afstand fra løbsområderne:
Rømø Sønderland torsdag den 9. april.,
Rømø Sønderland fredag den 10. april.
Rømø Nørreland lørdag den 11. april.
Hvem kan deltage?
Alle klubbens medlemmer kan deltage. Der er alle sværhedsgrader af orienteringsløbs-baner, så du behøver ikke at
være rutineret løber for at deltage.
Klik ind på løbets indbydelse: https://okhtf.dk/arrangementer/egne-arrangementer/paaskeloebet-2020/
Ungdomsløbere kan også spørge til ungdomstræning.
Hvad med betaling?
Pris for 2 overnatninger: Voksne: 275 kr. og 175 kr. for ungdomsløbere. Betaling for overnatning skal
ske senest den 20. marts på klubbens konto 7170 175085-4, skriv klubtur i meddelelsesfeltet
Betaling for løbet sker særskilt via O-service, sørg for penge på din løbskonto: 7170 1751282
Betaling for mad kommer også oveni, aftensmad er fælles. Hver enkelt hyttegruppe køber og betaler selv
morgenmad og frokost. Hyttevis aftaler man også slutrengøring med campingpladsen, det koster 350 kr.
Hvor skal jeg tilmelde mig?
Tilmelding til overnatning sker til Anette Pind anette.pind@live.dk snarest muligt og senest den 20. marts.
Tilmelding til selve løbet kan ske på O-service senest den 20. marts.
Hvad skal jeg medbringe?
Varmt løbetøj til 3 løb + evt. løbehandsker og hue, løbesko, kompas, brik (hvis du selv har en, ellers lejer du
en), overtrækstøj, skiftetøj, toiletsager, håndklæde,
Lagen, pude- og dynebetræk, - der er puder og dyner til fem personer i hver hytte.
Transport
Der er ingen grund til at køre flere biler af sted end nødvendig, og hvis du har ledige pladser i din bil, så skriv det på din
tilmelding i O-service. Ligeledes hvis du mangler kørelejlighed anfører du det på din tilmelding i O-service, så vil vi
koordinere efter bedste evne.
Hvis du har ungdomsløbere (ikke egne børn) med i din bil, kan du af klubben få refunderet 30 øre pr. km pr.
ungdomsløber (henvendelse herom sker til klubbens kasserer, Lars Ole Larsen). Ungdomsløbere betaler ikke selv til
chaufføren for kørsel.
Til den søde tand – og mad i øvrigt Skriv også gerne ved tilmeldingen, hvilke dele af madlavningen du vil stå for, evt.
bage en kage på forhånd. Ellers forbered dig på en overskuelig opgave på selve turen.

