18. Dresden Marathon
23. Oktober 2016.

http://www.dresden-marathon.com/index.php

Ikast Atletik/Motion

Året marathontur i 2016 kommer til at gå til Dresden Marathon. Dresden Marathon er et af de
”mindre” løb i Europa, men ca. 10.000 deltagere. Løbet udmærker sig ved, at der er noget for
enhver smag: 4,2 km, 10 km, halvmarathon og helmarathon. Det er således muligt for de fleste at
komme ud at løbe
Dresden er på mange måder en overset by og et besøg i byen er en god oplevelse. Byen blev
sønderbombet i slutningen af 2. Verdenskrig, men fremstår i dag som en moderne by med store
shoppingcentre, hyggelige spisesteder og store gamle bygningskomplekser, som ”overlevede”
krigen.
Vi skal bo meget centralt i den indre by, med gåafstand til alt - incl.start/mål for løbet.
Løbet ligger i forbindelse med efterårsferien og vi har valgt at køre hjemmefra fredag aften d. 21/10
- 2016. Vi kører natkørsel til Dresden og vi er fremme lørdag morgen, hvor der er bestilt
morgenbuffet på vores hotel. Vi kan først få værelserne i løbet af lørdagen - senest kl. 14.00 - og
dagen kan således bruges til at hente startnumre og besøge marathonudstillingen. Søndag bruger vi
tiden på løbet, og hvis der er stemning for en fællesspisning søndag aften, laver vi det. Mandag er
der mulighed for at se nærmere på Dresden og vi kører hjem tirsdag morgen. På hjemturen spiser vi
aftensmad i Tyskland og vi regner med at være hjemme kl. ca. 22.30.
Der er mange der har vist interesse for turen, så er man interesseret gælder det om at få betalt et
depositum, således at man er sikker på en plads. Men som sædvanligt: Den der kommer først til
mølle……
Husk også, at turen er åbent for heppere og turister.

Foreløbigt program – ca. tider:
Fredag d. 21/10:
kl. 20.00: Afgang fra Ikast/Herning.
Natkørsel til Dresden
Lørdag d. 22/10:
kl. 08.00:
Ankomst til Dresden. Vi kører direkte til hotellet, hvor der er bestilt (og betalt)
morgenmadsbuffet.
Hotellet hedder: Holiday Inn Express Dresden City Centre og kan ses på:
http://www.fmhos.de/en/hotels/holiday-inn-express-dresden-city-centre
Bussen tømmes og bagagen ”parkeres” på hotellet. Vi kan ikke få værelserne før kl.
14.00 – med mindre de tilfældigvis er klargjorte.
Søndag d. 23/10:
Morgenmad.
Afgang til startstedet. (Tidspunktet er afhængig af distancen)
kl.19.30
Evt. fællesspisning

Mandag d.24/10:
Dagen til fri disposition.
Tirsdag d. 25/10:
kl. 09.00:
Afgang fra hotellet mod Ikast.
kl.ca. 18.00: Aftensmad - som der er betalt for.
kl. ca. 22.00: Ankomst Ikast

Øvrige oplysninger:
Pris:

2050 kr. pr. person.
Beløbet er betaling for:
Al buskørsel, 3 overnatninger m. morgenmad i dobbeltværelse på Holiday Inn Express
og morgenmadsbuffet på hotellet ved ankomsten til Dresden.
Aftensmad på hjemturen. (P.t. arbejder vi på at finde et egnet sted i Tyskland).
Hertil kommer evt. tillæg enkeltværelse, hvis man ønsker det.

Tilmelding: Til undertegnede - enten pr. mail/telefon eller personlig kontakt.
Man er først endelig tilmeldt turen når der er betalt depositum på

kr.1000.Enten kontant, via Mobil Pay (26710803) eller på konto: 7740 1307465 (Vestjysk Bank)
Tilmelding og betaling af depositum SENEST 1/5 – 2016.
VIGTIGT: Hvis ikke der d. 1/5 - 2016 er tilmeldt en passende antal, således at økonomien kan
hænge sammen AFLYSES turen.
Hvis deltagerantallet er stort nok den 1/5 - 2016 og turen gennemføres, kan der ikke
meldes afbud UDEN tab af depositum. (Med mindre man selv finder en der kan
overtage pladsen).
Restbeløbet - kr. 1050.- skal betales

Senest den 1/9 - 2016
Ved framelding efter den 1/9 – 2016 vil hele beløbet være tabt – hvis ikke en anden
kan overtage pladsen. (På det tidspunkt ”hænger” vi på værelserne).

Mange løbehilsner:
Hanne og Ove Pedersen
Vibevej 4,
7430 Ikast
Mail: ove.pedersen1@skolekom.dk

HUSK: Man er tilmeldt, når depositum er betalt og ”den der kommer først til mølle…” - vi
har plads til 50 personer.
PS: Inden turen arrangeres en hyggeaften, hvor vi kan lade op……..
Yderligere oplysninger:
Hanne (27127804) og Ove (26710803)

Hamburg Marathon 2015

