
Danfoss Maraton Club’s 

      Tur til Skagen marathon d. 5-7. oktober 2012 
   

  
Følgende distancer: 42 km, 21 km, 11 km og 5,5 km 

 

Igen i 2012 arrangerer vi en fællestur for dig og din familie, samt vores naboklubber. 
Denne gang gå turen til Skagen marathon. Løbet er d. 6-10-2012, altså om lørdagen. 

 Vi arrangerer turen som en kort weekend tur, med afgang fra Kirketorvet i Sønderborg. 
  
 Dato: 5-10: Afgang Kirketorvet i Sønderborg kl. 07.00 
  Ankomst i Skagen med indlogering på Danhostel, afhentning af startnr. 
  Resten af dagen er til afslapning, efter eget valg. 
  Kl. 19.00 aftensmad (2 retter) 
 
 Dato: 6-10: Løbsdag  

Morgenmad, efter morgenmad afgang til løbet.   
Efter løbet samles vi til en fortjent øl eller vand (stedet er afhængig af vejret) 
Kl. 19.00 sejrsmiddag og hygge, med gode resultater og røver historier. 
 

Dato: 7-10: Morgenmad kl. 8.00  
 Kl. 9.00 afg. med udflugt til Grenen, Råbjerg mile og den tilsandede kirke 
 Ankomst Sønderborg kl.?  
 
Nøjagtiger tider bekræftes senere   
  
 

      Danhostel Skagen : www.danhostelskagen.dk/  

  

 
  

 

 

 



                        
                          

     

Prisen bliver 1400,00 kr per person  
   Prisen er for to overnatninger med 2 x morgenmad og 2 x aftensmad  

 I prisen er inkluderet: 
  Sengelinned og håndklæder 
  Slutrengøring 
  Vandrekort 
  Madpakke til hjemturen 
  Bustransport 
  Kaffe i bussen på op og ned tur 
 
 Men eksl. Løbsgebyr, entreer og drikkevarer   
 

Prisen er per person ved to personer i dobbeltværelser, vi har reserveret  
20 værelser. 
Såfremt der er nogen der vil sove i enkeltværelse er der tillæg på 260 kr. pr nat. 
Der er foreløbig reserveret til 40 personer, men der er mulighed for bookning 
af flere værelser. Ved stor interesse vil der være mulighed for, at vi rykker 
sammen på 3 og 4 sengsværelser. 
 
Tilmelding til turen foregå på DMC`s hjemmeside: www.1992dmc.dk/ 
Senest d.15-5 
Ved tilmelding oplys følgende: Navn (alle deltagere), adr. Telefon og e-mail. 
 
Meld dig hvis du vil være sikker på en plads, Tilmeldingen sker efter princippet først 
til mølle princippet. Turen er baseret på min. 30 deltagere.   
 
Indbetaling skal ske på Reg. Nr. 8012 kontonr. 1006805 senest d. 15-5 
 
Skagen marathon: 
Den enkelte løbe tilmelder sig selv til løbet på: www.skagenmarathon.dk/ 
Der er følgende facts om skagen marathon, også kaldet danmarks smukkeste. 
 
1/1 marathon pris 550 kr. indtil d. 6-9-12 start kl. 11.00 
1/2 marathon pris 375 kr. indtil d. 6-9-12 start kl. 12.00 
11 km  pris 150 kr. indtil d. 6-9-12 start kl. 12.05   
5,5 km  pris  75 kr. indtil d. 6-9-12 start kl. 12.10 
På Hel, halvmarathon samt 11 km. Er der løbstrøje og medalje i løbsgebyret  
På 5,5 km er der medalje i løbsgebyret. 
 
For DMC løbere vil tilskuddet være løbsgebyret, som refunderes ved hjemkomst samt  
gennemførelse af løbet.  
Er der spørgsmål til turen eller indbydelsen, kan jeg kontaktes på: 21 409 819 eller 

kcjoergensen@sauer-danfoss.com 

 

Mvh  

Knud Jørgensen 

Danfoss Marathon Club  


