
”Svart sol”. Fenomenet svart sol med tiotu-
sentals fåglar som flyger i vackra form-
ationer och skymmer solen, måste upplevas 
på plats.  

I närheten av de första 2 etapperna finns 
en spännande labyrintpark  

På vår färd hemåt, på söndagen, kommer  
vi att besöka Randers Regnskog 

Just nu planeras för en klubbresa till Danmark påsken 2020, 

onsdag till måndag, 8-13 april. Vi reser med buss, bor i stugor 

och förutom 3-dagars orientering ser vi till att turista och hitta 

på en hel del annat skoj. Tävlingarna kommer att vara på ön 

Römö, längst söderut på den västra Jyllandskusten och precis 

norr om tyska gränsen.  
 

På senare år har flera bussresor ordnats där vi kombinerat orientering med 

turistande. Så blir det även nu. Men den här gången är förhoppningen att få 
med flera AOK:are. Lite kortare bussresa, lite färre dagar och förhoppningsvis 
en subvention för ungdomarna.  Fram till 31 oktober kommer AOK:are att ha 

förtur, därefter kommer tidigare resenärer att bjudas med. 
 

Prel program 
 

Onsdag 8 april 
Vi startar från Dalahästen, resan går 
troligen via Helsingborg-Helsingör. 
Incheckning i 6-bädds stugor på kvällen.  
 

Torsdag 9 april 
Etapp 1 i Påskelöb, första start 11:00. På em möjlighet att besöka en labyrint-

park eller strosa runt i omgivningarna, har vi tur får vi uppleva ”svart sol”. 
 

Fredag 10 april 

Etapp 2 , start 10:00. På eftermiddagen besöker vi kanske den tyska ön Sylt 
 

Lördag 11 april 
Etapp 3, första start 10:00. Efter prisutdelningen relaxar o badar vi. På kväl-
len gemensam middag 
 

Söndag 12 april 
Vi åker norrut för besök i Randers regnskog, ett besöksmål som vi tror passar 
de flesta i bussen. Efter besöket åker vi vidare mot vårt boende någonstans 
på norra Jylland. 
 

Måndag 13 april 
Sent på förmiddagen tar vi sedan färjan från Fredrikshamn till Göteborg. Åter 
Avesta sent på kvällen. 
 

Boendet 
kommer att ske 4 nätter i 6-bädds stugor där var och en ordnar sin mathållning. I bo-
endet inkluderas inträde till simhall med vattenrutschbana, bastu och relax. I området 

finns också lekplatser för barn både inomhus och utomhus. Sista natten blir det troligen 
något vandrarhemsliknande. 
 

Priset är inte alls klart men gissar att det ligger på ca 2500:- per person för resa och 

boende, utan subvention. 
 

Anmälan o info 
Till Stefan 070-786 50 90 stefan@avestadigitaltv.se 
Är du intresserad men inte vet om du får ledigt så vill jag att du intresseanmäler dig nu 
i oktober, sedan släpps platserna till andra föreningar. 
 

Info om resan torsdag 17 oktober ca 19:30 i Tråbacken, välkommen! 

Troligen inte badvänligt under påsken, men 
om allt går i lås besöker vi den tyska ön Sylt 
på fredagen 

Vi kommer att bjudas på annorlunda terräng! 

     AOK oktober 2019  


