
 

 

 

”Træningslejr”/klubtur den 12. april - 15. april 2018  
  

Kære klubkammerater 

 

I inviteres hermed til træningslejr / klubtur med Fredericia Løbeklub hvor løb, hygge og kammeratligt 

samvær er i centrum. Vi skal igen, igen til dejlige Ostsee Resort Damp. 

 

Området byder på afmærkede stier og løberuter i en super flot natur, hvor alle uanset niveau, med og 

uden løbesko, kan deltage og blive en god oplevelse rigere. Området egner sig også til en cykeltur.   

 

I må benytte Damp fra stunden torsdag, altså før check in og hele dagen søndag, også efter check ud! 

Vi skal bo i flotte Spidshuse, hvor vi skal bo 6 personer i hvert hus. El, vand, håndklæder, sengelinned 

og slutrengøring er inkluderet. Check in i husene fra kl. 17.00 torsdag eller når I har lyst fredag, check 

ud senest kl. 11.00 søndag. Se mere under huse på Damp’s hjemmeside. 

 

Der er morgen buffet med drikke lørdag og søndag samt aftensmad med drikke fredag og lørdag med i 

opholdet. Øvrige måltider og drikkevarer er for egen regning ☺  

 

Der er dagligt 3 timers adgang hhv. til Entdeckerbad (badeland) samt til fun-og sportscenteret med 

500 kvm beach hal til beachvolley, beachsoccer eller beachminton, alm. badminton, squash, 

rulleskøjtebane, klatrevæg, bordtennis osv. Der er EDEKA supermarked i centret med friske varer og 

fair priser, en bager samt ej at forglemme en Bierstube og meget mere. 

 

Der er løbetræning flere gange dagligt for alle på alle niveauer, så der bliver rig mulighed for at få rørt 

benene. Massage, wellness, fitness, sauna og meget mere kan I læse om på hjemmesiden også 

hvordan I bestiller. 

 

Se mere på: www.dampurlaub.de 

 
Priserne fra sidste år fastholdes – det er super fedt for os alle!  
 

Pris for hele opholdet - tilmelding inden den 31. januar 2018 – FØRST TIL MØLLE: 

 

Fredericia Løbeklub:  Familie/ledsager: 

Medlemmer 0-3 år gratis Ikke medlemmer 0-3 år gratis 

Medlemmer 4-13 år  kr. 250,- Ikke medlemmer 4-13 år kr. 450,- 

Medlemmer 14 år – op kr. 450,- Ikke medlemmer 14-op kr. 650,- 

 

BEMÆRK: Børn deltager til medlemspris hvis minimum en forældre er medlem. 

 

Aqua jogging lørdag sidst formiddag (hylende morsomt) kr. 40,- uanset alder og status ☺  

 

Tilmelding: Send en mail til mig med antal, alder på børn, navn, medlem, ikke medlem samt om 

I vil deltage i Aqua jogging (to hold lørdag) og evt. ønske til sambo. Jeg vil løbende hænge en liste 

med tilmeldte op på tavlen i klubben, så I kan følge med. 

 

I vil modtage en faktura fra klubben, i marts måned 2018. 

 

Ring eller spørg mig til træning hvis du er i tvivl om noget. Alle er velkommen. 

 

Mange gode løbehilsner  

Swen Winkler 

tlf. 20681683  

swi@profibermail.dk 

http://www.dampurlaub.de/
mailto:swi@profibermail.dk

