
Man skal forny sig, skal man! 

 

Derfor har den samlede direktion for Sønderjysk Sejtrækkerselskab været på 

INNOVATIONSKURSUS, og resultatet af disse lange innovative seancer blev følgende: 

 

SØNDERJYSK SEJTRÆKKERSELSKAB 

 

Udbyder hermed en sen efterårs tur til Dresden. Om Dresden kan siges, at det er ret fantastisk at det 

faktisk er der endnu, det er én af de tyske byer, der om nogen blev bombet under 2. verdenskrig. 

Men, der er der altså stadig, og arrangerer, lige som alle andre byer der mener noget om sig selv, en 

marathon. 

 

Der er mulighed for at løbe 1/1 marathon - ½ marathon og 10 km. og som det ser ud også 4.2. 

(de har nok skelet til Aabenraa  - se nærmere på www.dresden-marathon.com  

 

Sønderjysk Sejtrækkerselskab udbyder hermed følgende: 

 

Tur til Dresden, afrejse fra Aabenraa Stadion fredag den 21.10. 2011, kl. 8.00  

Ophold fra fredag til mandag på hotel Ibis Königstein i Dresden. 

3 x morgenmad 

1 x pastaparty lørdag aften (mindst 5 forskellige pastavariationer og forskellige saucer) 

2 timers guidet byrundtur i Dresden (lørdag). Søndag på egen hånd mellem 40 min og 6 timer. 

 

Hjemkomst i løbet af mandagen den 24.10.2011. 

 

Pris for ovennævnte: 

 

Minimum 40 deltagere og max. 48, overnatning i dobbeltværelse 2200.- kr. 

Tillæg for enkeltværelse 525.- kr. 

 

Turen gennemføres ved minimum 30 deltagere, prisen vil her blive omkring 2900.- kr. 

 

Så tag konen, manden, bedstemor, naboer, venner, bekendte, kollegaer, fætre og kusiner og andre 

der kunne tænke sig at opleve Dresden med. De behøver jo nødvendigvis ikke at løbe, men de gør 

turen billigere for os alle sammen. 

 

Hvis du har interesse i dette tilbud, og vil med, så send os hurtigt en mail (senest 10.7.) så vil vi se, 

om vi kan gennemføre turen. Herefter vil vi så komme til alt det væsentlige. 

 

Nedenstående kan du se, hvad du skal betale, hvis du vil løbe  

 

 

Organisationsbeitrag:  
bis 04.10.2011 per Post (Datum des Poststempels) oder bis 10.10.2011, 24 Uhr MESZ, (Online-

Anmeldung) 

Marathon: 45,- EUR*   

Halbmarathon: 35,- EUR*   

10 km-Lauf: 15,- EUR* 

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


Mini-Marathon: 9,- EUR* (Kinder von 8-14 Jahren, Jg. 1997-2003: 6,- EUR*) 

 

*) inklusive 19% Mehrwertsteuer 

 

Svar til famjac@post10.tele.dk inden den 10.7. 

 

Vi vil bede jer opfatte jeres tilsagn som bindende, da vi skal afgive bestilling til hotellet kort tid 

efter. 

 

Gør os venligst opmærksom på, om I også vil deltage, hvis vi kun bliver 30 – 39 og prisen derved 

bliver omkring de 2900.- kr. pr. person. 

 

De bedste hilsner og god sommer til jer alle 

 

Anne Grete og Holger 
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