
Efterårstur til Vendsyssel 14. – 18. oktober 2020 
 

Horsens OK inviterer alle klubbens løbere på efterårstur til Vendsyssel! 

 

 
 

Pga. corona tager vi i år ikke til Sverige eller Norge, men bliver i Danmark. Turen går til 

Vendsyssel, hvor der er gode og spændende klitterræner vi kan løbe i. Vi tager afsted onsdag den 

14. oktober ved middagstid og kommer hjem igen søndag eftermiddag den 18. oktober. Vi skal løbe 

flere træninger sammen med OK Pan, bl.a. et dansk Blodslitet lørdag den 17. oktober. 

På klubturen vil  der være masser af orienteringstræning, tid til hygge, slik og kortsnak. Vi laver 

træning i forskellige sværhedsgrader, (begynder, let, mellemsvær og svær) tilpasset de løbere, der er 

med på turen.  

 

Vi skal bo på Landal Grønhøj Strand Feriecenter ved Løkken.. Vi bor i hytter med plads til 6 – 8 

personer. Hver hytte har 3 soveværelser med plads til 2 personer i hver, samt en sovesofa. 

Grønhøj Ferie Center har flere fællesfaciliteter, bl.a. en indendørs swimmingpool og en sportshal! 

Vi står selv for maden, så vær forberedt på at få en opgave! 

 

Pris 650 kr. for både børn og voksne, incl. overnatning, træning og mad. Dertil kommer eventuelt 

udgiften til en aften med restaurantbesøg. Udgift til transport indgår ikke i turen og afregnes i bilen.  

Der er også mulighed for at tage afsted torsdag morgen, fradrag i prisen afhænger af om antallet der 

vil med fra torsdag går op med hytterne. 

 

Foreløbigt program: 

Onsdag d. 14. oktober midt på dagen, afgang fra Horsens og 2 sprint træninger i det nordjyske. 

Torsdag – fredag, orienteringstræning i Tranum, Blokhus og Tornby. 

Lørdag deltagelse i dansk Blodslitet / Corona-litet, dvs. langdistance orientering i Tversted  

Søndag d. 18. oktober, Uggerby, mellemdistance, Ankomst i Horsens ca. kl. 16.00 

 

Spørgsmål til turen eller tilmelding til madsmikkelsen@yahoo.dk så hurtigt som muligt -

Tilmeldingsfrist er søndag den 27. september og gerne tidligere af hensyn til reservation af hytter! 

Angiv om du har pladser til overs i bilen eller mangler kørelejlighed! 

Turen er åben for alle klubbens medlemmer! 

mailto:madsmikkelsen@yahoo.dk

