Klubtur til Flensburg
Hej alle
Bestyrelsen og Liese synes det at det kunne være fornøjeligt, hvis vi tager en tur til Flensburg i en forlænget
weekend 8. juni til 11. juni 2018. Der er helt tilfældigt arrangeret Marathon i den weekend i Flensburg. Der er
mulighed for at løbe en hel, halv og en stafet Marathon (2-7 personer). Priserne er meget overkommelige

Startgebyr
Tilmelding frem til 28.02.2018
Tilmelding fra 01.03. til 30.04.2018
Tilmelding fra 01.05. til 03.06.2018 (stop for tilmelding)
Eftertilmelding den 09.06. og 10.06.2018
Om melding (kun den 09.06. og 10.06.2018)

Maraton
35,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €
5,00 €

Halvmaraton
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
5,00 €

Stafet
75,00 €
80,00 €
85,00 €
95,00 €
10,00 €

Der vil selvfølgelig være mulighed for forskellige ankomsttider og afgangstider, men det må aftales indbyrdes.
Hvis vi skal have chance for at få nogle rimelige hoteller, så skal vi begynde at booke allerede februar og marts.
Tilmelding til løbet foregår individuelt.
I skal også selv finde ud af hvem I vil sove sammen med og hvornår I ankommer og tager af sted igen
Hoteller
Hotel am Rathaus
6 Doppelzimmer (Nichtraucher) m. Du od. Bad/ WC (gesamt: 12 Personen) vom 08. - 10.06.2018 ( 2
Übernachtungen ) zum Preis von 107,00 EUR pro Zimmer/Nacht , ohne
Frühstück aber inklusive aller Steuern und derstädtischen Beherbergungsabgabe .
Das Frühstück kostet 8,50 EUR pro Person/Tag und kann auf Wunsch mit gebucht
werden .
Central Hotel Flensburg
06 Twin Zimmer für je 130,00 € / Nacht
Der aufgeführte Zimmer Preis versteht sich inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Parken und gesetzl. MwSt..
Eine kostenfreie Stornierung der gesamten Zimmer ist bis 4 Wochen vor der Anreise möglich. Eine spätere
Stornierung oder ein „ No Show „ werden mit 90 % des Gesamtpreises berechnet.

Vi skal nu finde ud hvem der vil løbe og hvilke distancer.
Tænk over værelsesfordeling (hvem sover med hvem) og find ud af ankomst og afgang, så vi kan fordele os
fornuftigt i bilerne.
Der skal gives bindende tilsagn på forum og kun forum inden uge 10.
MVH
Stig

