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Klubbtur til Nordjysk 2-dages 2022 

Etter to års korona pause ønsker styret i KOK igjen velkommen til klubbtur til Nordjysk 2-dages, 11 

- 13. mars 2022. 

Som alltid satser vi på en sosial tur med mange familier, både nye og erfarne, og fornøyde løpere 

på alle nivåer. Det er løyper som passer for alle nivåer, også for unge og helt uerfarne.  

Vi har reservert 12 stk 5 manns hytter på Skagen strand hotell og feriecenter (med badeland) hvor 

det vil bli rikelig med anledninger til å bli kjent med klubbens medlemmer. I tillegg til o-løp blir det 

felles frokost og lunsj buffet på danskeferja og felles middag på lørdag kveld. Hele familien er 

velkommen, også de som ikke løper. 

 

 

PROGRAM 

Fredag 11. mars: 
• Avreise fredag kl. 08.00 med ColorLine Superspeed fra Kristiansand – ankomst Hirtshals kl. 

11.15. Fremmøte på kaia i Kristiansand senest 1 time før avreise. Felles frokostbuffé på 

ferja er bestilt for alle og er inkludert i prisen. 

• Treningsløp i Bunken Klitplantage ved ankomst i Danmark. Kart må bestilles ved påmelding, 

men er inkludert i prisen. 

• Innsjekk Skagen Hotel og Feriecenter fra kl. 15:00, badeland om ettermiddagen for de som 

ønsker dette.  

• Nattløp ved Ålbæk Klitplantage for de som ønsker det.  
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Lørdag 12. mars: 
• Langdistanse ved Højengran. 

• Vannskliekonkurranse i badeland for store og små på ettermiddagen. 

• Fellesmiddag og etterfølgende klubbsamling om kvelden. 

Søndag 13. mars: 
• Mellomdistanse ved Kirkemilen. Tidlig start for alle KOKere, slik at vi rekker ferja kl 12:15 

• Avreise Hirtshals kl. 12:15, ankomst Kristiansand kl. 15:30. Fremmøte på kaia i Hirtshals 

senest en time før avreise.  

For endelig innbydelse og program fra arrangøren, se ,  https://www.nordjysk2dages.dk/jom3/ 

 

OVERSIKTSKART  

 

 

KOSTNADER OG TILLEGG 

Deltakeravgiften for turen er: 

  < 9 år Kr. 1 100 Pris dekker: Ferge tur / retur, overnatting i leilighet, inngang til 
badeland, frokost på ferge fredag morgen, felles middag lørdag kveld, 
buffet på ferge på søndag og kart til fortrening fredag. Tørrmat for 
helgen og middag fredag ordner deltakerne selv.  

9 - 20år Kr. 1 400 

Over 20 år Kr. 1 700 

Lørdag 12.mars 
Langdistanse 

Søndag 13.mars 
Mellomdistanse 

Fredag 11.mars 
Treningsløp og 
nattløp 
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Makspris per familie (foreldre + barn) kr. 5 000. Tillegg for deltakere som ikke er medlemmer: kr. 
500 pr. person. Tillegget inkluderer støttemedlemskap i klubben.  Sengetøy og håndklær kan 
medbringes, ev leies for kr 140 pr sett. Må da bestilles ved påmelding.   
 
Startkontingenter kommer i tillegg og blir fakturert sammen med øvrige startkontingenter senere i 
sesongen. 
 
For å holde prisen for turen så lav som mulig, forsøker vi å fordele deltakerne i bilene slik at vi tar 
med så få biler som mulig til Danmark. Oppgi dermed om du har plass til ekstra passasjerer i bilen 
dersom du svarer ja på om du kan stille med bil.  
 
 

PÅMELDING 

Bruk påmeldingsskjemaet på www.kok.no  Fyll ut og send påmeldingsskjemaet (Excel-fil) til  
kok@kok.no. Dersom du ikke skulle få e-post tilbake om at påmeldingen er mottatt, ring eller send 
en SMS til Jeanette Rasmussen på mob 406 34 446. 

 
Bindende påmelding innen tirsdag 21. desember 
 
Påmelding er bindende. Faktura vil bli sendt ut siden, men med betalingsfrist før avreise.  
Etter påmeldingsfristens utløp kan det ikke gjøres endringer i bestilling. Den enkelte deltaker må 
ved ønske om endringer i så fall kjøpe ny billett hos Color Line. Turansvarlig skal informeres ved 
endringer i valgte ferjeavganger. Deltakere som ønsker å reise til eller fra Danmark på andre måter 
eller med andre ferjeavganger enn det som fremkommer av innbydelsen må ordne og betale dette 
selv. 
 

COVID OG REISEFORSIKRING 

Klubben har ikke reiseforsikring, så skulle noe uforutsett skje er det deltagernes private forsikring 
som eventuelt må̊ dekke dette. Dersom turen mot formodning skulle bli avlyst, f.eks grunnet 
Covid, vil KOK returnere innbetalt deltakeravgift for de forskutterte utgifter som KOK selv får 
refundert. Det er ingen garanti for at hele deltakeravgiften blir refundert, så individuell 
reiseforsikring er viktig.  
 
Lenke til Nordjysk 2-dages https://www.nordjysk2dages.dk/jom3/ 

 
Lenke til Skagen Strand Hotel og Feriecenter https://www.skagenstrand.dk/aktiviteter/nordjysk-2-

dages  

Har du spørsmål før du skal melde deg på? Kontakt Jeanette Rasmussen på mob 406 34 446 eller 

e-post: kok@kok.no 
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