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Gymnastik & Atletik

Spreewald Marathon 2017
Tilmeldingen er åben til klubturen 2017 – se nedenfor.
Fredag d. 21. april til mandag d. 24. april står den igen på tysk kultur, øl og hornmusik samt motion.

Lidt om løbeturen
Vi har fundet et lille (og forhåbentlig) meget hyggeligt løb i Burg syd for Berlin.
Løbet havde i 2016 omkring 3.000 deltagere fordelt på 10 km., ½ og helmaraton.
Der løbes på asfalt på noget som beskrives som en hurtig rute. Til gengæld skulle ruten for os, der ikke
løber så hurtigt være i smukke omgivelser, idet vi løber i et naturreservat.
Der er samlet start for hele distancer kl. 10.30 – startgebyret er 40 euro for maraton, 30 euro for ½ maraton
og 18 euro for 10 km. Startgebyret er IKKE inkluderet i prisen.
Husk at være opmærksom ved tilmeldingen – der er flere løbsdatoer – vi skal løbe den 23. april 2017 fra
BURG.
http://www.spreewaldmarathon.de/SM/ - men vent med tilmeldingen til januar 2017.

Overnatning i Cottbus
Vi skal bo i Cottbus – ca. 20 – 25 km. fra løbet. Så er der tid til ”afterparty” på vejen hjem til hotellet.
Byen har omkring 100.000 indbyggere.
Vi skal bo på hotel Radisson Blu Hotel Cottbus - et centralt beliggende hotel i hjertet af byen.
Hotellet har pool og wellness område som kan tilkøbes for 6 euro.
https://www.radissonblu.com/en/hotel-cottbus

Praktiske oplysninger:
Vi har valgt at sejle med Gedser/Rostock – det betyder, at køreturen bliver 350 km. kortere end til Dresden.
Vi skal køre i alt 500 km.
Denne gang har vi valgt den store buffet på færgen fra Gedser klokken 9.00. Det betyder, at vi skal fra
Nyborg klokken 6.00 og Korsør klokken ca. 6.30
Der vil være fri bar i bussen (så længe lageret rækker – hvilket jo plejer at være længe)
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En guidet rundtur i Cottbus og nærmeste omegn lørdag.
Der vil være fællesspisning om søndagen efter løbeturen.
På hjemturen vil der være frokostbuffet på færgen inkl. drikkevarer (så kan vi sejle, medens vi spiser)
Vi satser på at være retur i Korsør kl. 17.00 og Nyborg kl. 17.30 om mandagen.
Tilmelding og priser:
Overnatning sker i dobbeltværelser (ønskes enkeltværelse + 500 kr.)
Sker tilmelding enkeltvis puttes ”enlige” sammen på dobbeltværelser – det plejer at falde på plads.
Tilmelding senest d. 2. januar 2017. Billetterne efter ”først til mølle” - der skal være minimum 48 tilmeldte
for at turen gennemføres. Vi satser dog igen på en dobbeltdækker og 60 deltagere. (Nyborg satser på ca. 20
pladser – Korsør resten)
Pris for medlemmer af NGIF og KAM kr. 2.700
Pris for ikke-medlemmer kr. 2.900
Spørgsmål til Carl i Nyborg eller Per i Korsør – også hvis man vil have enkeltværelse.
TILMELDING her: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=dfcece415a
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