
 

Invitation til klubtur til Höst-Open Bornholm 29-31.10.2021 

med Allerød Orienteringsklub 

Kære alle AOKer, så skal vi på tur igen. Denne gang skal vi til løbefest på Bornholm 

 
Hvornår 

29 - 31. oktober 2021 
 

 
Hvor 
 

Bornholm 
 

 
Hvilket løb 
 

Bysprint 29.10. 2021 og Höst-Open 30 – 31.10.2021 
 
 

 
Link til løb 
indbydelse 
 

 
https://host-open.dk/ 
  
https://host-open.dk/forside/information/ 
 

 
Program 
 

Bysprinten foregår fredag den 29. oktober på Chritians Ø. Sprinten afvikles som 
put and run. 
 
I anledning af Höst-Open har Christiansøfarten indsat tre ekstra afgange (t/r) på 
ruten Gudhjem-Christiansø fredag den 29. oktober. Der vil være afgang fra 
Gudhjem kl. 10.00, 12.30 og 15.00, og retur fra Christiansø igen kl. 13.45, 16.15, 
og 18.30. 
For at udnytte kapaciteten bedst muligt opfordres til, at de der er ankommet til 
Bornholm inden fredag booker billet til den tidlige afgang kl. 10.00. De der 
ankommer til Rønne med afgang fra Ystad kl. 08.30 bedes benytte afgangen kl. 
12.30 fra Gudhjem. Dermed skulle der være mest mulig plads på afgangen kl. 
15.00 til de der først kommer med færgen fra Ystad kl. 12.30. 
 
Deltagerne skal selv sørge for at købe billet hos Christiansøfarten. Man kan nøjes 
med at booke billet i første omgang, men senest to uger før løbsdagen skal 
betalingen falde. Hvis man fortryder kan man op til én uge før løbsdagen melde 
fra og få sine penge retur. Bliver turen aflyst pga. dårligt vejr, får alle der har købt 
billet deres penge retur. 
 
1. etape af Höst-Open foregår på Hammeren lørdag 30.10 fra kl. 11.30, og 2. 
etape foregår ved Bolsterbjerg søndag 31.10 fra kl. 9.00. 
 
Hvis du vil være med fra torsdag tager vi afsted 28.10 med færgen fra Ystad kl. 
18.30 
 
Vi tager retur fra Rønne søndag 31.10 kl. 14.30. 
 
Husk at bestille færgebillet. 
 



 
Overnatning Vi har reserveret overnatning på   

Storløkken Feriepark  
Genvej 2-4, 3770 Allinge 
https://teambornholm.dk/her-kan-du-bo/storloekke-feriepark/ 
 
Der er fælleslokale hvor vi kan spise og hygge.  
Der er mulighed for at bo i lejligheder med plads til 2-4 personer eller 4-6 
personer.  
Lejlighederne er med køkken, så man står selv for morgenmad og frokost, men 
feriecenteret kan tilbyde at lave aftensmad til os 
 

 
Overnatningsudstyr 
 

 
Sengetøj og håndklæder skal medbringes. Det kan tilkøbes på stedet og koster 
130 kr. pr. person 

 
Pris 
 

Huse 2-4 pers- priser pr hus 
2 nætter: DKK 1.537,-  
3 nætter: DKK 1.796,-  
 
Huse 4-6 pers.- priser pr hus 
2 nætter: DKK 2.046,-  
3 nætter: DKK 2.460,-  

 
Mad 

 
Man kan også vælge bare at tilmelde sig aftensmad til en pris  
Voksne: DKK 145,- 
Børn 4-12 år: DKK 90,- 
  

. 
Fælles kørsel 
 

Vi vil forsøge at koordinere fælleskørsel, så hvis du har brug for lift eller hvis du 
har plads i bilen, så skriv det når du tilmelder dig til klubturen. 
 

 
Tilmelding 
 

Tilmelding til løbet sker via o-service og tilmelding til klubturen sker til Jytte 
Olander på mail jytte.olander@gmail.com senest den 10. september.  
Når du tilmelder dig klubturen, så skriv om du skal med torsdag eller først fredag, 
om du har særlige ønsker til værelsestype, samt om du også skal have aftensmad 
og hvilke dage du vil have det. 

 

Med venlig hilsen 

Gitte og Jytte 


