
             2. marts 2014 
 
Til formanden/kontaktpersonen  
for foreningen  
 

Efter mange opfordringer gentager vi succesen fra sidste år med en tur til HVEN - denne 
gang med et længere ophold på øen, så vi se nogle af de mange perler, den svenske Ø byder 
på! 
Vi kan i år vælge med og uden frokost på ”Spirit of Hven”. Der vil så være mulighed for at 
tage en madpakke med og nyde den i naturen eller få sin frokost på en af de mange andre 
restauranter, der er på øen. 
 

• En kultur - og aktivitetsdag på den smukke ø HVEN, tirsdag den 20. maj  
og tirsdag den 27. maj – med afgang fra Nyhavn kl. 9.30.                                                             
 

Vedlagt følger 35 eksemplarer af invitationen med dagens program. Har I brug for flere 
brochurer, kan denne downloades på vor hjemmeside www.sis-dk.dk under fanen Aktuelt  
 

Tilmelding fra jeres medlemmer skal ske til en af jer udvalgt person, som snarest muligt og 
senest den 27. april pr. post sender alle udfyldte tilmeldings blanketter eller et vedhæftet brev 
med alle for – og efternavne samt hvem der deltager til kr. 300 og hvem til kr. 175 til: 
Sim Krahl, Lavager 14, 2620 Albertslund. Mail adresse sim.krahl@mail.dk  
Tilmelding modtages til begge dage med mulighed for at flytte fra den 27. maj til den 20. 
maj, hvis det totale antal tilmeldinger her ikke overstiger 140 personer. 
Såfremt man vælger aktivitets mulighederne A., D. eller E., skal disse oplyses på 
skemaerne eller i brevet ved tilmeldingen!                                                                 
Betaling for D. og E. skal foretages samtidig med betalingen for den tur man vælger       
( Tilmelding 1 og Tilmelding 2 )! 
OBS! ved A: egen cykel med på båden til Hven. Der er kun plads til 25 cykler. Når dette 
antal er nået, får foreningerne besked pr. mail 
Er der spørgsmål i øvrigt, kan Sim kontaktes på tlf. 4364 6906 eller 4032 4364 
 

Da det ikke kan udelukkes, at denne tur igen bliver et tilløbsstykke for mange af vore 
foreninger, har vi valgt, at hver forening har mulighed for at forhåndsreservere maks. 20 
pladser på mail til sim.krahl@mail.dk med betaling og indsendelse af tilmeldingsblanketterne 
eller en deltagerliste inden 14 dage efter reservationen. 
 

Betaling for 1: kr. 300 eller 2: kr. 175 skal ske samtidig med at tilmeldingsblanketterne eller 
et vedhæftet brev sendes fra din forening. Ved betaling til SIS konto i Arbejdernes 
Landsbank, reg. nr. 5301 konto nr. 0251724 oplyses foreningens navn og antallet af deltagere.  
 

Skulle alle pladser være reserveret inden deadline den 27. april, bliver der sendt en mail til 
alle SIS foreninger. 
 

Venlig hilsen 
SIS bestyrelsen 
 

Associeret til Københavns Firma Sport ( KFS ) under Dansk Firmaidrætsforbund ( Firmaidrætten ) 


