
 

 

 

 

 

Våren er i luften! Det betyder jo, at det går fremad med mange ting, blomstene skyder 

op, fuglene pipper lystigt i busk og krat, så alt i alt går det med raske skridt frem mod 

de mere lyse timer. 

Direktionen er nyligt vendt tilbage efter en særdeles pragtfuld tur (forretningsrejse) til 

Jukkasjärvi i svensk Lapland, hvor Sekretæren denne gang sprang ud som 

hundeslædefører. Det klarede hun som vanlig i fin stil, for som hun sagde: kan man 

klare at administrere et så stort selskab som Sønderjyske Sejtrækkerselskab, så kan 

man vel også holde styr på fem hunde, der tilmed er i snor. En af de store gevinster på 

denne tur (altså ikke hundeslædeturen, men turen til Kiruna/Jukkasjärvi) var, at vi 

kom forbi Olle. Olle er same og har en fantastisk spændende butik, fyldt med rariteter, 

hvor der blev købt ind til grilløbet 2015.  

Skulle der nu være enkelte der ikke er bekendt med, hvad grilløbet er, så er der 

mulighed for at orientere sig om dette fantastiske arrangement ved at gå ind på 

www.aaig.dk – motion – løb – grilløb. Der vil man kunne se både sidste års indbydelse 

og et hav af billeder.  

Nu til det mere faktuelle der har med Hamborg turen at gøre. 

1. AAIG atletik, tri og motion har også i år besluttet at give et tilskud til turen på 

150.- pr. medlem, det kommer til at afspejle sig i ”pakkeprisen”. 

2. Vi starter som sædvanlig fra Aabenraa Stadion kl. 10.00 med efterfølgende 

opsamling ved Bov svømmehal, hvis der er nogle der ønsker at stå på der. Dem 

af jer der ønsker dette, må lige give sekretæren et praj. 

Der hvor vi holder pause på vej derned er der mulighed for at købe mad, men 

der plejer altid at være mange der har madpakke med. 

3. Alle deltagere opfordres også i år til at lægge en ”lodtrækningspræmie” i den 

store ”lodtrækningspræmiekasse” ved turens start. Der vil på et eller andet 

tidspunkt så komme en præmie retur, for den man har afleveret . Der har de 

forudgående år været spørgsmål om, hvad forventningen til disse præmier er? 

Eneste begrænsning der sættes fra Direktionens side er, at det skal kunne være 

i bussen. Dvs. at præmier der nærmer sig en bil, kan vel max kan være en lille 

Fiat (gerne med skydetag, så kan den fyldes op oppefra) 

4. Som de tidligere år vil der i prisen også være indeholdt et pastaparty. Sidste år 

oplevede vi jo, at vores ”nye” hotel absolut levede op til vores forventninger, der 

lavede de en rigtig god pasta buffet.  

http://www.aaig.dk/


 

Pakkepriser: 

1. Turens pris 2015   1150.- kr. 

Indbetalt depositum     500.- kr. 

Restbeløb indbetales for ikke AAIG medlemmer i dobbeltværelse  

 650.- kr.  

 

2. Turens pris 2015   1150.- kr. 

Indbetalt depositum     500.- kr. 

Restbeløb       650.- kr. 

AAIG medlem minus     150.- kr. 

Restbeløb indbetales for AAIG medlemmer i dobbeltværelse   

 500.- kr.  

 

3. Turens pris 2015   1150.- kr. 

Indbetalt depositum     500.- kr. 

Restbeløb      650.- kr. 

Enkeltværelse plus      200.- kr. 

Restbeløb indbetales for ikke AAIG medlemmer i enkeltværelse 

 850.- kr. 

 

4. Turens pris 2015   1150.- kr. 

Indbetalt depositum   500.- kr. 

Restbeløb   650.- kr. 

AAIG medlem minus   150.- kr. 

Restbeløb   500.- kr. 

Plus enkeltværelse   200.- kr. 

Restbeløb indbetales for AAIG medlemmer i enkeltværelse 

 700.- kr. 

 

5. Turens pris 2015   1150.- kr. 

Intet depositum indbetalt       0.- kr. 

Beløb indbetales dobbeltværelse  1150.- kr.  

Ikke AAIG medlemmer i enkeltværelse 1350.- kr. 

AAIG medlemmer i dobbeltværelse 1000.- kr.  

AAIG medlemmer enkeltværelse 1200.- kr. 

 



 

Alle udestående beløb indbetales senest den 31.3. 2015 på 

konto 7910 – 000 1009 409 i Sydbank Aabenraa 

Skulle der være en enkelt der ikke kan finde ud af ovenstående regnestykker vil der 

være efterfølgende være to muligheder: 

1. Der indbetales 1500.- for at være på den sikre side (ingen efterfølgende 

udligning .) 

2. Sønderjysk Sejtrækkerselskabs regnskabsafdeling (sekretæren 20 40 82 56) 

kontaktes eller pr mail : famjac@post10.tele.dk 

Vi håber nu for os alle, at træningen går som planlagt og vi ser frem til en god fælles 

oplevelse på årets Hamborg tur. 

De bedste hilsner sender 

Anne Grete     og     Holger 

(Sekretær)            (Direktør) 

   

 


