
Invitation til klubtur 2018 til 

Löparfesten i Skanör-Falsterbo 

Den store 2 års jubilæumstur går til Sverige 

i weekenden d. 14. - 16. september. 

Her skal vi deltage i Löparfesten, som   

arrangeres af IK Finish og består af hele  

4 forskellige løb: halvmaraton, 10 km,  

5 km og et børneløb på 1 km - og der er  

medaljer til alle, som gennemfører! 

Vi kører derover fredag, løber og går  

om lørdagen - og om aftenen skal vi  

sammen nyde en dejlig velfortjent  

middag og hygge til den store  

guldmedalje! Hjem igen søndag. 

Vi håber, at rigtigt mange har lyst 

og mulighed for at deltage i turen, 

som er en god mulighed for at lære 

dine klubkammerater bedre at kende! 



Klubturen - alt det med småt... 
  

Praktiske oplysninger 
• Tilmelding til løbet og turen - og betaling for løbet, mor-

genmad og festaftenen sker via vores hjemmeside under 
Events. Betaling for værelser opkræver vi senere.  

• Kursusstedet har værelser i forskellig standard og tilsva-
rende forskellige priser. Vi har derfor lavet et regneark, 
hvor man skal skrive på, hvor man gerne vil bo. Alle 
værelser er inklusive linned og slutrengøring. 

• Festaftenen koster 235 kr. for maden, drikkevarer beta-
les på stedet. Børn under 12 år slipper med 115 kr., under 
3 år gratis 

• Morgenmad kan tilvælges for 75 kr. pr. voksen, 40 kr.  
pr. barn op til 12 år pr. dag, under 3 år gratis. 

• Man er også velkommen til at bo andre steder, som man 
selv finder. Hvis man hellere vil campere ligger Falsterbo 
Camping lige ved løbspladsen 

• Hunde kan medtages i nogle af husene, skal meddeles 
ved bookning. Så kontakt Jørgen, hvis det er relevant! 

• Hvis man er smart og beslutningsdygtig tilmelder man 
sig hurtigt, så er der mest at vælge imellem!   

• Kontakt Jørgen, hvis du har spørgsmål... 
 

Turen er arrangeret af udvalget for løbsdeltagelse, som p.t. består af : 

Jørgen Ringgaard tlf. 51616807, Anja Hansen tlf. 22156151, Morten Buchard 
tlf. 53845648, Stein Løkstad, tlf. 40327572,  Henrik Knudsen tlf. 26622128 og 
Anne-Marie Rønne Studstrup tlf. 29233511. 

Program for turen 
 Vi bor på Falsterbo Kursgård som ligger et par 

km fra løbspladsen.   

 Kører i egne biler med ankomst fredag efter-
middag/aften. Aftensmaden fredag står man 
selv for, men kl. 21 mødes vi til hygge, chips og 
øl/vand.  

 Lørdag. Morgenmad i restauranten 

 Löparfestens løb starter fra kl. 11:30 til 13:50. Der 
er gratis T-shirts til alle børn op til 12 år 

 Picnic/frokost efter løbene på løbspladsen. Der-
efter mulighed for sightseeing eller måske en tur 
i spa-afdelingen på kursuscenteret... 

 Festaften i Restauranten på Falsterbo Kursgård 
med 3-retters festmenu og hygge! 

 Søndag. Morgenmad i restauranten 

 Mulighed for sightseeing inden hjemturen 

Sightseeing 
Der er meget smukt og skøn natur på Skanør-Falsterbo og en del interessante 
seværdigheder, bl.a.: en slotsruin, kunstudstilling, stranden, naturreservatet og 
hele 2 golfbaner. Find selv mere her eller på Vellinge kommune hjemmeside 
rul lidt ned til dem, som hedder noget med Falsterbo. 

https://www.furesoeloebeklub.dk/cms/EventOverview.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tPTBSVks72uVE7E8aJDxyDnW94qbrZC_5Z2tORlghsc/edit?usp=sharing
http://falsterboresort.se/
http://falsterboresort.se/
http://www.falsterbokursgard.com/
http://www.loparfesten.se/inbjudan/
http://www.falsterbokursgard.com/spa-avdelning.aspx
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TmbJRXaJ5M2aImfK_mMqbV9wXHE&ll=55.399279637482074%2C12.90248303933106&z=13
https://besoksguide.vellinge.se/kategori/plats/sevardheter-och-besoksmal

