
Klubtur til Bornholm 
Herning Orienteringsklub arrangerer klubtur til Bornholm i forbindelse med dette års Høst-

Open, der afvikles i dagene 28. til 30. oktober 2022.  

Program for turen: 

torsdag den 27.10. kl. 16.30 Afgang fra klubhuset, Sdr. Anlæg, Herning 

                               kl. 22.30 Afgang fra Ystad færgehavn til Rønne  

                               kl. 23.50 Ankomst Rønne færgehavn  

fredag den   28.10. kl. 00.30 Ankomst Storløkke Feriecenter, Allinge Sandvig 

fredag den   28.10. Byløb i Nexø 

lørdag den   29.10. Orienteringsløb i Varperne (vest for Nexø) 

søndag den 30.10. Orienteringsløb i Rutsker Højlyng (vest for Rø) 

søndag den 30.10. kl. 14.30 Afgang fra Rønne færgehavn 

                               kl. 15.50 Ankomst Ystad færgehavn 

                               kl. 21.30 Ankomst klubhuset, Sdr. Anlæg, Herning 

Alt transport er planlagt til at foregå i én 50 personers bus. 

Overnatning er på Storløkke Feriecenter i 4-6 personers lejligheder. I lejlighederne er en-tré, 

2 soveværelser med 2 sovepladser i hver, stue/køkken samt badeværelse. Der skal bo 4 

deltagere i hver lejlighed. På Storløkke er der et større fællesrum, der deles med andre 

beboere på feriecenteret.  

Information om feriecentret findes her https://teambornholm.dk/grupper/hoest-open/#6023 

Pension under opholdet: 

fredag den   28.10. Morgenmad, madpakke og aftensmad 

lørdag den   29.10. Morgenmad, madpakke og aftensmad 

søndag den 30.10. Morgenmad og madpakke 

Der kan findes information om Høst-Open 2022 her https://www.host-open.dk/ Vær op-

mærksom på, at hjemmesiden pr. 9.3. ikke er helt opdateret til 2022. 

Herning Orienteringsklub giver medlemmer af klubben tilskud til turen. Som medlem af klub-

ben skal der for turen – transport, overnatning og pension betales 1.300 kr. Denne pris er 

afhængig af, at deltagerantal er minimum 40 deltagere. Udover denne pris betaler deltager-

ne hver især løbsafgifter 120 kr. pr. løb.  

Vi inviterer medlemmer af Vestjysk Orienteringsklub med på turen.  

Såfremt vi ikke bliver 40 deltagere aflyses turen.  

Bindende tilmelding senest den 1.5.2022 til undertegnede. Spørgsmål – ring eller skriv. 

Kim Gottlieb 

kg@mail.dk eller 51419677  
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