KLUBTUR TIL LÆSØ

KÆRE LØBEVENNER
Så skal der sættes X i kalenderen til denne hyggelige tur til det skønne Læsø.
Dato:
Fredag d. 14.06.19 afgang kl.15.00
Søndag d. 16.06.19 hjemkomst om eftermiddagen.
Løbet:
Foregår lørdag den 15/6 med start kl 10.30. Tilmelding til løbet sørger man selv for.
Der er reserveret 50 stk. startnumre indtil den 1. februar 2019.
Ved tilmelding skal der skrives klubnavn OGF motion.

Efter løbet er der stor buffet, som er med i prisen for løbet.
http://hotel-strandgaarden.dk.linux3.scannetserver.dk/motionsloeb

Destination og indkvartering:
Vi skal bo på Havnebakken B&B som ligger ved Vesterø – læs mere om stedet her
https://dge-laesoe.dk
Der er 1,2,4 og 6 mands værelser og i alt har vi 33 sovepladser.
Hvis vi bliver flere er der mulighed for overnatning i Byrum, der ligger 7 km fra Vesterø, der er gratis
busforbindelse.

Transport:
Afgang fra OGFs klubhus fredag kl. 15.00, hvis man vil køre i egen bil. Hvis man vil køre med tog, er der afgang
fra Odense Banegård kl. 15.10 ( pris kr. 163,- for en orangebillet) . Man sørger selv for at bestille togbilletter.
Hjemtur søndag kl. 9.40 fra Læsø.

Det er naturligvis også muligt at tage hjem lørdag efter løbet.
Ved endelig tilmelding, skal der oplyses om man har mulighed for at køre i egen bil eller man vil med tog.

Priser:
Pris for færge tur/retur en person kr. 130,00
Personbil med op til 7 personer tur/retur kr. 600,00
Pris for løbet:
10,3 km kr. 275,½-marathon kr. 325,Priser for værelse med 2 overnatninger incl. morgenmad:
1 person værelse kr. 1080,2 personers værelse pr. person kr. 680,4 personers værelse pr. person kr. 505;6 personers værelse pr. person kr. 447;Vi har foreløbig booket 1 stk. 6 mands værelse, 5 stk. 4 mands værelser og 3 stk. 2 mands værelser og 1 stk. 1
person værelse. Der er mulighed for at tilkøbe sengelinned for et mindre beløb.
Ved tilmelding, må man gerne ønske værelsestype og hvem man gerne vil bo sammen med, så vil vi naturligvis
forsøge at opfylde jeres ønsker.

Der vil være tilskud til turen fra klubben, ca. kr. 200,- vi har ikke fået tildelt tilskud endnu, derfor forbehold).
Hurtig endelig bindende tilmelding modtages senest den 18. januar 2019 via OGF’s hjemmeside under
kontingenter og tilmelding – ved tilmelding skal der betales kr. 500,00.

Restbetaling opkræves i maj måned 2019.

