
På lördagen besöker vi Regnskog 

Efter en hel del velande om resmål för 2023-års påskresa har 
nu valet fallit på Danmark och Jylland. Efter flera års försök att 
åka till Danmark med deltagande i Påskelöb försöker vi igen! 
 

Tävlingarna arrangeras strax söder om Viborg, torsdag, fredag och lördag. Vi 
kommer att bo i Silkeborg och efter andra etappen kommer vi att besöka 
Randers Regnskov. Efter avslutande etapp på lördagen åker vi direkt norrut. 
Vi stannar till i Ålborg innan vi fortsätter mot boendet i Tversted, precis vid 
havet. Dagen därpå turistar vi i området runt Skagen. 
 

Prel program 
 

Onsdag 5 april 
Tidig avresa från Rommehed via Avesta och Västerås. Färja Göteborg-
Fredrikshamn. På kvällen incheckning vandrarhem Silkeborg   
 

Torsdag 6 april 
Etapp 1 långdistans, första start 11:00. Em ”fritid” i Silkeborg 
 

Fredag 7 april 
Etapp 2 medeldistans , start 10:00. Em besök i Randers Regnskov 
(vi har fått löfte om startider så vi hinner) 
 

Lördag 8 april 
Etapp 3 långdistans med jaktstart för en del första start 9:30. Efter prisutdel-
ningen kör vi direkt norrut med stopp i Ålborg för ev kulturpoäng. 
Senare incheckning i Tversted, lägenheter för 6 personer. 
 

Söndag 9 april 
Vi besöker Skagen udden, Skagen och tar ev en titt på sanddynen Råbjerg 
Mile.  
 

Måndag 10 april 
Utcheckning och vidare mot hamnen i Fredrikshamn och vidare med färjan till 
Göteborg. Sedan raka spåret mot Västerås, Avesta och Romme.  
 

Boendet 
I Silkeborg bor vi på Danhostel vandrarhem, rum med 5-8 bäddar med toalett och 
dusch på rummet, frukostbuffé alla 3 morgnarna. Vandrarhemmet ligger centralt, ca 4-
500 meter till centrum och intill en stor å. Ev går det att få 2-bädds rum för ett tillägg 
på ca 790:- per person för 3 nätter. 
I Tversted bor vi på Hotel Tannishus, 6-bädds lägenheter med kök och egen toa och 
dusch, ingen frukost. Tversted är en liten by och hotellet ligger ett stenkast från havet. 
 

Priset ligger på ca 3800:- för resa, båt, boende och 3 frukostbufféer.  
(AOK:s ungdomar subventioneras troligen med 1000:-) 
 

Regler Detta är en idéell resa för orienterare och andra intresserade. Det innebär att 
var och en får bära sina egna kostnader (som vi inte kommer ifrån) vid ev avbokning. 
Vid sjukdom gäller den enskildes ev reseförsäkring/ hemförsäkring. 
 
Covid För att åka med vill vi att alla ska ha vaccinerat sig enligt gällande rekommen-
dationer från Folkhälsomyndigheten 
 

Anmälan o info 
Är du intresserad men inte vet om du får ledigt så vill jag ändå att du intresseanmäler 
snarast möjligt. Till Stefan 070-786 50 90 stefan@avestadigitaltv.se 
 
 

Troligen inte badvänligt under påsken, men i 
Tversted har vi nära till stranden. 

Blandad 
terräng 
väntar!  
Är Danmark 
platt eller 
inte? 

Uppdaterad 2022-11-29 


