
DAI
Cykelcamp 
23. - 25. maj 2016

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

Turcykling, MTB, landevejscykling,           
        styrketræning, foredrag med  
                    OL-bronzevinder
    Jørn Lund og 
                                       meget mere!



Er du også vild med 
pedalkraft? 
Dansk Arbejder Idrætsforbund byder for første gang nogensinde velkommen til 
Cykelcamp! Campen er henvendt til cykelmotionister på alle niveauer - om du er helt ny 
i cykelsporten eller blot elsker at cykle ud i det blå. Uanset hvor dine ambitioner ligger, 
så vil du på cykelcampen få udfordring, vind i håret, ny viden og mange gode og nye 
oplevelser. Glæd dig til tre dage med fællesaktiviteter, men hvor der også er plads til at 
vælge mellem mountainbike, turcykling og landsvejscykling. Formålet er at sætte fokus 
på cyklingens mangfoldighed og gode oplevelser for alle med lyst til at bruge cyklen som 
motionsform eller blot som et fællesskab.

Sted: Sportshotellet Comwell, Rebildvej 36, 9520 Skørping

Tidspunkt : Mandag den 23. maj kl. 11 - til onsdag den 25. maj kl. 12.

Cykel og udstyr: Du er velkommen til selv at medbringe cykel, men ellers kan du også 
låne. Husk cykelhjelmen!

Alle deltagere kan frit vælge, hvor længe de vil deltage i campen. Der kan vælges mellem 
følgende:

3-dags camp incl. to overnatninger ankomst den 23. maj – afrejse den 25. maj kl. 12.30
2-dags camp med en enkelt overnatning. Ankomst d. 24. maj kl. 10 – og afrejse d. 25. maj 
kl. 12.30
1-dags camp med deltagelse en enkelt dag incl. frokostpakke

         Livet er som at cykle. For at holde 
balancen må du hele tiden holde dig i gang.   
          - Albert Einstein“



Mandag den 23. maj 
Kl. 11.00: Ankomst til hotellet og indkvartering
kl. 12.00: Frokostpakke
kl. 13.00: Vi gør cyklerne klar 
kl. 13.30 - 16.00:
1) Tur–cykling: Tur i det smukke landskab med indlagte pauser
2) Undervisning i kørsel på mountainbike for nybegyndere og erfarne
3) Undervisning på landevejscykler. Prøv kræfter med områdets skrappe stigninger
Kl. 18.00: Aftensmad
Kl. 19.30: Cykel-hygge

Tirsdag den 24. maj 
Kl. 7.00 - 9.00: Morgenmad
Kl. 10.00 -12.00: 
1) Turcykling – på sightseeing i det kulturelle landskab omkring Rebild og Skørping
2) Undervisning i MTB – vi cykler ned på øvebanen og træner sving-teknik – 
herefter fri leg
3) Landevejscykling – vi træner bakketræning omkring hotellet
Kl. 12.30: Frokostpakke
Kl. 14.00 - 16.00: Styrketræning  - brug naturen som motionsrum  
Kl. 16.00 - 18.00: Hotellets swimmingpool er til fri afbenyttelse – til de ømme musk-
ler. 
Kl. 18.30: Aftensmad – herefter socialt samvær med oplæg fra cykelrytter og tid-
ligere OL-bronzevinder Jørn Lund – Jørn er født og opvokset i området omkring 
Skørping/Rebild og har i sin tid som semiprofessionel trådt masser af god pedal på 
landevejene i Rebild og omegn. 

Onsdag den 25. maj
Kl. 7.00 - 9.00: Morgenmand
Kl. 10.00 - 11.00: En sidste tur på bakkerne, eller anden aktivitet 
Kl. 12.00: Frokostpakke - farvel og på gensyn 

Under opholdet er der desuden adgang til hotellets sportsfaciliteter og programsatte aktiviteter: 
SunGym, guidede morgenløb, guidede vandreture, fitnesscenter, poolområde, basket, poolbord, fod-
bold, bordfodbold, dart, petanqe, bordtennins, hockey, beachvolley, tennis og udendørs fitness-om-
råde

Og så byder området omkring Sportshotellet på mange muligheder for kulturelle oplevelser – både 
naturkulturelle oplevelser som fx Rold skov, og finkulturelle oplevelser som besøg på museum, galleri 
mv.  

Program



Der betales ved tilmelding. DAIs cykeludvalg yder et tilskud til medlemmer af DAI på kr. 
100 pr. deltager – derfor denne lave pris. Dette tilskud samt deltagergebyret er indregnet i  
nedenstående priser.

Pris for overnatning i dobbeltværelse 2 dags camp kr. 1595. Pris for overnatning 1-dags 
camp: 800 kr.

Pris for overnatning i enkelt værelse 2 dags camp kr. 2195. Pris for overnatning 1-dags 
camp 1095 kr.

Pris for overnatning i tre mandsværelse 2 dags camp kr. 1395. Pris for overnatning 1-dags 
camp 600 kr. 

Pris for deltagelse en enkeltdag incl. lån af cykel samt en frokostpakke kr. 200 kr. 

Priserne er inklusiv fuldpension med postevand til maden, undervisning, lån af cykler mv. Til-
meldinger er først endelig godkendt, når det fulde beløb er indbetalt på DAI’s konto:
5326 - 0352029. Husk at notere “Cykelcamp 2016” ved betaling.

Yderligere oplysninger:

Formand for DAI`s cykeludvalg: Eddy Marrup, mobil: 50 99 79 00, mail:  
marrup@gmail.com

Idrætskonsulent: Lisbeth Crafack mobil: 20 45 91 69, mail: lisbeth@dai-sport.dk

Idrætskonsulent: Poul Sølvstein mobil:  40 40 05 87, mail. poul@dai-sport.dk

Tilmelding foregår på www.dai-sport.dk og 
tilmeldingsfristen er d. 1. maj 2016.


