Klubtur 2021
Klubturen i 2021 går til noget af Danmarks smukkeste natur - nemlig Vejle Ådal.
Perioden er fra torsdag den 27. maj til søndag den 30. maj med ialt 3 overnatninger.
Mødetid ved klubhus kl. 09.00 og afgang kl. 09.30.
Vor destination er Randbøldal Camping, som ligger i virkelig smukke omgivelser lige ved
Vejle Å.
Randbøl Camping er en lille hyggelig campingplads, som har masser af forskellige
hyttetyper. Vi har dog reserveret deres 5 nye mobilhomes, som har plads til 5 personer.
I mobilhomet er der 2 separate soverum - det ene med 2 adskilte senge og det andet
med en dobbeltseng. I stuen er der en sovesofa med plads til 1 person. Vi har dog som
udgangspunkt valgt, at der kun skal bo 4 personer pr. mobilhome. Ved tilmeldte ægtepar
kan begge soverum benyttes af 2 personer hver. I disse tilfælde kan vi godt være 5
personer pr. mobilhome. Der bliver dog inden længe opført et 6. mobilhome. Bad og toilet
forefindes i mobilhomet.
Der bliver lejet sengelinned og håndklæde.

Cykelturen til Randbøldal Camping går over Vejle og er på 108 km og ca. 700 hm. Der
holdes frokostpause ved det store ishus kort før Lillebæltbroen, som nåes efter 51 km.
Egen frokostpakke medbringes selv.
Kaffepausen indtages ved Vejle fjord med hjemmebagt kage - dog uden kaffe.
Klubbens cykeltrailer medtages til transport af bagage, så hvis der er enkelte, som synes
at 108 km lyder uoverskueligt, vil der være mulighed for transport af ens cykel til
Lillebæltsbroen og cykle derfra. Der kan være et antal deltagere i følgebilen. Hvis der ikke
er nok kapacitet, kan der evt. arrangeres transport mod mindre betaling til
Lillebæltsbroen samt på hjemturen fra Lillebæltsbroen.
Der køres i et moderat tempo i 2 grupper, således at alle kan være med. Der regnes med
en total køretid på omkring 5 timer.

Cykelturene fredag og lørdag vil blive lavet efter deltagernes ønsker. Der kan laves ture
nordpå i forholdsvis fladt landskab eller bakketure i Vejle Ådal. Der er både Blue Horse og
Tørskind Grusgrav m.fl. Gert Rasmussen har en bekendt i området, som kender gode
cykelveje og turforslag.
Lidt om hvorfor vi har valgt Randbøldal Camping:
•
•
•
•
•
•
•

ligger inden for acceptabel køreafstand
hyttekapacitet
mulighed for både morgenmad og aftensmad (hovedret og dessert)
mulighed for at smøre egen madpakke til frokost
mulighed for egne (klubbens) drikkevarer ved aftensmaden
smuk natur
et rigtig flinkt og hyggeligt værtspar

Hvad koster så ovenstående “herligheder” ?
Turen koster kr 1.500 pr. person incl. tilskud fra OGF.
Depositum udgør kr. 500. Depositum og restbeløb betales via betalingsmodulet på OGF’s
hjemmeside.
Ved evt. afbud tilbagebetales depositum ikke, da OGF skal erlægge 50% i depositum for
leje af mobilhome. Restbeløbet kr. 1.000 betales senest 30. april 2021.
Hvad får jeg så for pengene ?
•
•
•
•
•
•
•
•

ophold i luksus mobilhome
leje af sengelinned og håndklæde
3 gange morgenmad
3 gange frokostmadpakke
3 gange aftensmad
bagsmækdrikkelse alle dage
transport af bagage
rigtig godt socialt samvær med klubkammerater

Drikkevarer under og efter aftensmaden afregnes særskilt til fornuftige priser.
Vore cykler må opbevares i mobilhomet eller på dennes terrasse. Der er indkøbt wirelåse
til formålet.
Klubben medbringer det mest gængse værktøj, slanger, dæk og luftpumpe.
Hjemturen foregår ad anden rute end udturen.
Hvis du synes at ovenstående lyder spændende, håber klubturudvalget, at du vil deltage i
denne klubtur.
I kan finde yderligere oplysninger om campingpladsen på: www.randboldalcamping.dk
Klubturudvalget
Lasse Poulsen
Kurt Skov
Gert Rasmussen

