
 
 

Indbydelse 
til 

BMI-Motion event  
på 

Comwell Hotel Rebild Bakker 
 

Fra lørdag den 7. oktober 2017 kl. 9.30 til søndag den 8. oktober 2017 kl. 11.00 

 
Comwell Hotel Rebild Bakker er et sportshotel, der ligger naturskønt i et af Danmarks 
smukkeste og mest specielle naturområder. Her vil vi skræddersy en event, der både 
indeholder udendørs- og indendørs aktiviteter i så bred en palette, at alle kan være med. 
 
Lige uden for hotellet indbyder den unikke natur med skov, søer, bakker og lyngsletter til 
aktiviteter på mountainbike, cykling, løb og vandring. Derudover er der ved hotellet en 
multibane med kunstgræs til forskellige boldspil, og indendørs faciliteter med svømning, 
pool, sauna, dampbad, fitnesscenter og om ønsket deltagelse på holdtræning, f.eks. yoga. 
 
Når vi kender deltager antallet, vil vi lave en konkret aktivitetspakke, man kan melde sig til 
på, eller man kan gå på egen hånd med de aktiviteter hotellet og omgivelserne giver i den 
tid, der er afsat til aktiviteter. 
 
Program: 
 
Lørdag den 7. oktober 2017 
 
Kl. 9.30 Vi mødes på Hotel Comwell Rebild Bakker til en kop kaffe og et rundstykke. 
 
 Introduktions til dagen og aktivitets opdeling, og omklædning hvis nødvendig. 
 
Kl. 10.00 Formiddagens aktiviteter, løb, MTB, vandring, svømning ect. sættes i gang. 
 
Kl. 12.30 Stor veldækket frokost buffet, hvor der er incl. 1 øl/vand. 
 
Kl. 14.00 Eftermiddags aktiviteter, nogle som om formiddagen, andre nye – du vælger her hvad 

du nu har lyst til. 
 
Kl. 16.30 Dækket op til kaffe og kage. 



 Tjek ind på værelser kan ske fra kl. 15.00 
Frem til middag kl. 19.00 er egen tid til at slappe af, gå i poolen, få en drink i 
sportsbaren eller hvad man nu har lyst til. 

 
Kl. 19.00 2 retters middag i restauration med vin ad libitum. 

Efter middagen får vi vores eget lokale til hygge, levende musik og en dans så længe 
du kan. Her er drikkevarer for egen regning risiko. 

                        Den levende musik, udføres af den skønne musikere Rie som vi kender fra Bremen.             
                     

 
 
 
Søndag den 8. oktober 2017 
 
Fra 
Kl. 7.00-10.00 Stor morgenbuffet 
 Fri aktivitet 
 Frem til kl. 11.00 kan du gøre brug af alle hotellets sports faciliteter. 
 
Kl. 11.00 Afrejse og check ud af værelser og afregning for drikkevarer eller andet eget køb. 
 
Har du ikke fået nok af den smukke skov, søerne eller de kulturelle perler der er, har du 
mulighed for det inden hjemturen. 
 
En event oplevelse du/I må deltage i. Vi håber at se rigtig mange medlemmer af BMI-
Motion til en skøn og fantastisk weekend med aktiviteter og hyggeligt socialt samvær. 
 
Deltagerprisen for den fulde eventpakke incl. ophold i dobbeltværelse, al forplejning og 
drikkevarer som beskrevet, aktivitets pakker og fri adgang til alle sportsaktiviteter er kr. 
870,- pr. person (enkeltværelses tillæg kr. 250,-) 
 
Bindende tilmelding til Henrik Vistisen på mail: henrikvistisen@sbp.dk , senest 1. maj 
2017 – GØR DET HELLERE I DAG – (vi har et max. på værelser, får vi brug for flere er 
det rart at være ude i god tid.) 
 
Praktisk: De tilmelde får, ultimo august, info om betaling, form og sted samt 
tilmeldingsskema på de aktiviteter man kan vælge at deltage i.  
 

     

Vi glæder os til at se rigtig mange… 
 
BMI-Motion 
Tovholder på eventen 
Henrik Vistisen 
40137901 
 
 


