
Gøteborg 2019 
Klubtur med Holbæk klatreklub 

Torsdag d. 30. maj-søndag d 02. april 



Tur til Gøteborg 
Turen går til Gøteborg. Vi camperer i telt på campingplads tæt ved by og vand, og bevæger os herfra, i 
bil, ud til de forskellige klipper i området.  
Turens formål er at have det sjovt, få dyrket det sociale og at få klatret på klipper. Dette kan være på 
topreb, som bliver sat op af uddannet instruktør, eller på de boltede ruter, der er i området. 
Der vil  være mulighed for at tage familiemedlemmer med, som ikke klatrer, men bare vil hygge - de 
skal dog være medlem af klubben. 
 
For at deltage i turen skal du: 
-Være medlem af Holbæk Klatreklub. 
-Være over 18 år - eller... 
-Være under 18 år, og  have en aftale med en person på turen som er over 18 år. 
 
Pris:  
250 kr.  I denne pris er inkluderet: Transport, overnatning, mad og sikkerhedsansvarlig. 
 
Tilmelding: 
-Tilmeld på klubmodul 
-Skriv om du kan lægge bil til, Antal pladser, eller om du har brug for kørelejlighed.  
-Skriv om du har ledig plads i teltet, eller har brug for en plads i telt.  
-Skriv hvor du kan hjælpe til. Indkøb, madansvarlig, osv. 
 
Afgang/hjemkomst: 
Vi mødes ved klubben torsdag 30. maj  kl. 8.00 , fælleskørsel herfra,  
Vi er hjemme ved klubben igen søndag 02 april kl. ca. 17.30 
 
Bolig og transportmester: Thomas Mortensen 61332716, Thomas.mortensen4@gmail.com 
Overhovmester: Martin Riis Lund 
Vertical og sikkerhedsmester: Henrik Bach Ditlevsen   



Mere Info: 
Fælleskørsel: Vi arrangerer fælleskørsel, og klubben betaler benzin og bro/færge,  med udgangspunkt 
i faktisk forbrug. Forsøg at få bilerne fyldt op.  
 
Overnatning: Vi bor på  Liseberg camping Askim strand.  
Medbring telt, eller aftal overnatning sammen. Prøv ligesom med bilerne, at få fyldt lidt folk i 
telte…(teltpladser er dyre) 
http://liseberg.com/en/home/Accommodation/Camping/Lisebergs-Camping-Askim-Strand/ 
 
Fællesmad: klubben dækker udgifter til morgenmad, frokost og aftensmad . Man skal selv medbringe 
frokost til torsdag. Vi hjælper alle til med madlavning opvask og oprydning. Morgenmad og aftensmad, 
spiser vi på campingpladsen, og middagsmaden indtages i fællesskab, ude på klippen. 
alle deltager så godt de kan, med praktiske opgaver. 
 
   

http://liseberg.com/en/home/Accommodation/Camping/Lisebergs-Camping-Askim-Strand/


 
Pakkeliste: 
 
Vigtigt 
-Pas (eller kørekort) 
-Blå sygesikringsbevis 
-Liggeundelag og sovepose 
-Service (tallerkner, kop og bestik) 
-Viskestykke/opvaskebørste 
-Tøj til udendørsliv 
-Klatreudstyr (sko, sele, bremse/hms-karabin, klatrehjelm) 
-Rygsæk til grej 
-Toiletgrejer 
-Sandwich/madpakke til frokost torsdag 
 
Godt at have 
-Badetøj og håndklæde 
-Drikkedunk 
-Egen drikkelse (sodavand, øl, vin) 
-Telt 
-Kogeblus, gryder, køkkenudstyr. 
-Mere klatregrej 
-Sejt grej som vi andre kan være misundelige på. 
-Det er en god ide selv at have -farlig sport -på sin ulykkesforsikring, da den alm. ofte ikke dækker. 
 
Suppler selv op: 


