
2. udgave af Sejtrækkerposten Hamborg 2018 

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, vi kan se på tilmeldingslisen til Sønderjysk Sejtrækkerselskabs tur 

til Hamborg 2018 et væsentligt lavere deltagerantal end de forudgående år, hvad tænker De 

forklaringen kan være på dette:  

Sekretær AGJ:  

Ja når man kigger sig lidt rundt i verdenen så er der sikkert et stort sammenfald af mange forskellige 

faktorer der gør sig gældende aktuelt er det jo rigtig rigtig koldt så der er nok nogle der slet ikke kan se 

sig selv løbe enten halv- eller helmarathon selvom det jo er noget lang tid til at vi skal vove os ud på 

den distance men det er der jo lige så mange meninger om som der er mennesker og så har vi lige som 

på fornemmelsen at der er en del der skal varetage de familiære forpligtelser fx konfirmation og 

lignende og så er der nok også nogle der har misset træningen især fordi det nu er så koldt som det er 

men som sagt er der altså god plads i bussen i år så hvis der er nogen der kender nogle der gerne vil 

med så skal de endelig henvende sig så vil vi selvfølgelig sørge for at de også får tag over hovedet bare 

det at være med  som hepper altså at opleve Hamborg marathon fra sidelinjen er altså en stor 

oplevelse med alle de mennesker der også står og hepper og så kan man jo i løbet af dagen godt finde 

sig et lille listigt sted og holde en eller hedder det egentlig et lille pitstop og så er det jo også hyggeligt 

sådan at være mange af sted når man nu har de interesser det kunne måske også tænkes at 

verdenssituationen i det hele tage har noget med det at gøre  ja altså det er nok svært at forestille sig at 

en truende handelskrig med USA kan have indflydelse på det men man ved jo aldrig rigtig om det har 

noget med det at gøre det kunne jo også tænkes at der er nogle der ikke har fået fornyet deres pas og 

dermed ikke kan komme igennem paskontrollen det betyder jo egentlig kun noget på vej hjem fordi vi 

som regel ikke skal vise pas på vej ned til Hamborg så ret beset kan der være rigtig mange grunde til at 

der i år er færre deltagere end der plejer at være og så er der jo også alt ..……………………………………. 

(stærkt forkortet af redaktionen) 

Fru sekretær Anne Grete Jacobsen, det er jo yderst vedkommende overvejelser de kommer med, men 

kunne De  måske også (ganske kort) komme ind på de mere faktuelle ting, såsom prisen fx 

Sekretær AGJ: 

Ja det er selvfølgelig også en vigtig ting at komme ind på vi har igen i år brugt meget tid på at 

sammensætte forskellige pakker som vi så tænker den enkelte deltager går ind og kigger på og så 

finder ud af hvor meget man skal betale alt efter om man er medlem af AAIG og vil bo alene eller 

sammen med en anden eller om …………… (igen forkortet af redaktionen) 

Ja tak, jeg kan se at De har en oversigt liggende på de forskellige pakker. Vil det ikke være en god ide 

om vi bragte dem i Sejtrækkerposten, så kan den enkelte deltager jo gå ind og se, hvad vedkommende 

skal betale. 

Sekretær AGJ: Jamen det er jo lige det jeg har sagt det er altså rigtig svært når man ikke kan få lov til at 

tale ud og gøre rede for Selskabets prispolitik men lad os bare gøre som De siger 

 

 



Pakkepriser: 

1. Turens pris 2018 for AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er 

     

1200.- kr. minus indbetalt depositum 500.- kr. minus AAIG tilskud 

150.- 

 

= restbeløb       550.- kr.  

 

2. Turens pris 2018 for ikke AA.I.G. medlemmer i dobbeltværelse er: 

 

1200.- kr. minus indbetalt depositum 500.- kr. 

 

= restbeløb     700.- kr.  

 

3. Turens pris 2018 for AA.I. G. medlemmer i enkeltværelse 

 

1200.- kr. + enkeltværelse 28 euro (216 kr.) = 1416.- minus indbetalt 

depositum 500.- kr. minus AAIG tilskud 150.-  

 

= restbeløb      766.- kr. 

 

4. Turens pris 2018 for ikke AA.I.G. medlemmer i enkeltværelse 

 

1250.- kr. + enkeltværelse 28 euro (216 kr.) = 1416.- minus  

indbetalt depositum  500.- kr. 

 

= restbeløb       916.- kr. 

 

 

 

     

Alle udestående beløb indbetales senest den 20.3. 2018 på 

konto 7910 – 000 1009 409 i Sydbank Aabenraa. Vær 

opmærksom på, at det tydeligt fremgår, hvem der 

indbetaler, og hvem indbetalingen omfatter.   

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 afspejler sig i ”pakkeprisen”. 



2. Vi starter fra Aabenraa Stadion den 28.4. 2018 kl. 10.04.  

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 plejer der at være mulighed for at 

købe mad, vi er dog mange der har madpakke med. 

5. Som de tidligere år, vil der også i år være pastaparty, igen med hel del dejligt 

grønt. 

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

morgenmad og diverse underholdning. 

 

Og nu er der vel egentlig kun tilbage at ønske alle en god forberedelse til turen.  

 

Vi vil lige oplyse, at Direktionen og Administrationen for Sønderjysk 

Sejtrækkerselskab tager på forretningsrejse fra den 8.3. til den 14.3. Denne gang 

går det til Lissabon. 

Med venlig hilsen 

Anne Grete Jacobsen  og   Holger Jacobsen 

Sekretær     Direktør 

 

Husk: 

Hvad du end har, brug mindre! 

 


