
 

 

 

 

 

 

 

 

Sejtr. Po. Sekretær fru Anne Grete Jacobsen, der går vedvarende rygter om, at årets 

firmaudflugt for Sønderjysk Sejtrækkerselskab gik fuldstændig i vasken, er der hold i 

dette rygte? 

Sekretær fru AGJ. Det er jo som man ser det. Jeg var jo, som det efterhånden er 

tradition for i Sønderjysk Sejtrækkerselskab, igen af direktøren blevet inviteret på 

forretningsrejse, her i den lidt mere kolde tid. Ja sandt at sige, så var der faktisk 

denne gang tale om to ture, den ene gik til varmen (Gran Canaria), den anden skulle 

så, hvis det var gået som planlagt, gå over Lofoten og Nordkap til den russiske 

grænse og tilbage igen. Direktøren nævnte noget om, at han godt ville have mulighed 

for at fortælle Mr. Putin om selskabets forretningsprincipper, altså åbenhed i 

beslutningsprocesser og den demokratiske opbygning af selskabet, det kunne være at 

han, ja altså Putin … nå, det var jo ikke det jeg egentlig skulle sige noget om. Hvor 

var det nu jeg kom fra, jo, det var jo det med forretningsrejsen. Altså, da vi fløj til 

Gran Canaria blev der lige pludselig kaldt på en læge. Det er jo ikke så ualmindeligt, 

der kan jo sagtens være en, der får det dårligt på sådan en tur, tænker jeg. Det ville 

jo være langt værre, hvis de kaldte på en flymekaniker. På vores tur nordpå nåede vi 

præcis til Bergen, hvor vi godt nok var på skibet, der skulle bringe os nordpå, men 

hvor skibet havde en ganske grundlæggende fejl, det kunne ikke styres. Det er også 

typisk for al den moderne teknik. Direktøren gik rundt og fablede om, undskyld 

analyserede situationen og fandt frem til, at det aldrig var sket, hvis de havde holdt 

fast et godt gammeldags rat, ja altså et skibsrat. De der elektroniske komponenter, 

hvor man ikke engang kan komme til med en ordentlig skruetrækker og en 

svensknøgle, det mente han var noget teknisk uforstandige mennesker havde skabt. 

Tænk, hvis der lige pludselig var kommet over højtaleren – er der en elektriker om 

bord? Ja Direktøren har jo mange talenter, rigtig mange, bl.a. er han jo uddannet 

stærkstrømselektriker, men havde altså kun en alm. Lommekniv med på turen, så ….. 

Sejtr. Po. Men De er jo kommet hjem godt hjem kan jeg forstå, hvad tænker De så 

om det hele i dag. 



Sekretær fru AGJ. Ja der er jo ikke noget så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi 

kunne jo lige pludselig være med til meget af det vi ellers havde måttet give afkald 

på. Et af de rigtig store øjeblikke var jo, at vi begge to fik overrakt vores 

idrætsmærke nr. 11. Her vil jeg gerne slå et slag for dette idrætsmærke. Tænk, hvis 

vi bare havde taget tre mere i AA.I.G., så havde vi været den forening i Danmark, der 

havde taget flest idrætsmærker. Det må da være muligt, tænker jeg. Ja og så var vi 

jo også med til cross løb i Rødekro. Sikke dog et overdådigt kagebord der var der. 

Tænk (og her sænker hun stemmen – red.) der var også kage til Direktøren, da han 

endelig kom i mål! Han nåede vist at spise to stykker! 

Sejtr. Po. Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det var jo egentlig slet ikke tur nordpå 

eller idrætsmærke, vi skulle snakke om, men derimod den tilstundende tur til 

Hamborg, som De og Deres selskab igen i år arrangerer, kan de sige nogle få ord om 

denne tur? 

 Sekretær fru AGJ. Ja, intet er jo nemmere end det. Altså bussen, vi kører med, er 

helt fyldt op. Ja, med diesel selvfølgelig, men alle pladser er altså besat, 56 stykker 

for at være helt nøjagtig. Vi har på grund af forskellige omstændigheder været nødt til 

at ændre en smule på afgangstidspunktet, der i år er rykket til 10:03. Dette skyldes 

som sagt forskellige omstændigheder, bl.a. kan det være svært at komme over 

grænsen pga. den øgede grænsekontrol og .. 

Sejtr. Po. Undskyld jeg bryder ind, men er der ikke kun kontrol modsat? 

Sekretær fru AGJ. Nå, er det kun den vej, jamen så skyldes det sikkert noget andet, 

det er jo rent faktisk også skudår i år, gad vide om det er det der er grunden? 

Sejtr. Po. Er der noget vigtigt, De synes, alle Deres gæster burde vide, omring turen 

i år? 

Sekretær fru AGJ. Ja det er der da så sandelig, det kan måske bedst siges i 

punktform. 

  

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 fra Aabenraa Stadion kl. 10.03 med efterfølgende opsamling ved Bov 

svømmehal, hvis der er nogle, der ønsker at stå på der. Dem der ønsker dette, 

må lige give sekretæren et praj. 

3. Vi holder ind lige syd for grænsen for at proviantere. (Vi holder ikke ind på 

tilbagevejen) 

4. Der, hvor vi holder pause på vej til Hamborg, er der mulighed for at købe mad, 

men der plejer altid at være mange der har madpakke med. 



5. 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. hvis præmien nærmer sig en bil, kan det vel max være en lille Fiat 500 

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

6. Som de tidligere år, vil der også i år være pastaparty, som sidste år også indeholdt 

en hel del dejligt grønt. 

7. I turens pris er der dermed indeholdt transport t/r, pastaparty, overnatning, 

morgenmad og diverse underholdning, herunder lodtrækning (løbe må/skal man 

selv!) 

Pakkepriser: 

1. Turens pris 2016 for ikke AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er  

  1150.- kr. 

Indbetalt depositum       

     500.- kr. 

Restbeløb    

   

    650.- kr.  

 

2. Turens pris 2016 for AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er  

   1150.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

Restbeløb         

     650.- kr. 

AAIG medlem minus       

     150.- kr. 

Restbeløb for AAIG medlemmer i dobbeltværelse  

         500.- kr.  

 

3. Turens pris 2016 for ikke AA.I.G. medlemmer i enkeltværelse* 

   1350.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

Restbeløb        

       850.- kr. 

 



4. Turens pris 2016 for AA.I. G. medlemmer i enkeltværelse* 

   1350.- kr. 

Indbetalt depositum     

    500.- kr. 

AA.I.G. medlem minus    

     150.- kr. 

Restbeløb     

       700.- kr. 

 

5. ”Selvkører” – turens pris 2016 i dobbeltværelse  

     800.- kr.  800.- kr. 

AA.I.G. medlem minus 150.- kr. i dobbeltværelse  

     650.- kr.  650.- kr. 

AA.I.G. medlem i enkeltværelse* plus  .  

     850.- kr.  850.- kr.  

 

 Enkeltværelses prisen er 200.- kr. 

 Alle udestående beløb indbetales senest den 20.3. 2016 

på konto 7910 – 000 1009 409 i Sydbank Aabenraa (Vær 

opmærksom på, at det tydeligt fremgår, hvem der 

indbetaler for hvem?)  

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

efterfølgende være to muligheder: 

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

udligning .) 

2. Sønderjysk Sejtrækkerselskabs regnskabsafdeling (sekretæren) kontaktes på 

nummeret 20 40 82 56) 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, og vil som vanligt slutte med Sønderjysk Sejtrækkers 

motto: 

Hvad du end har, brug mindre! 

De bedste hilsner sender 

Anne Grete  og Holger 

(Sekretær)   (Direktør) 


