
Til alle i BMI Løb & Motion 
 

Invitation til en vandre, løb eller MTB tur et smukt sted i Danmark 
den 26.-27. og 28. oktober 2018 

 
Bliv blæst igennem ved Vesterhavet – der er ikke noget, der er meget skønnere og mere 
dansk end en tur langs Vesterhavet en frisk efterårsdag. 
 

 
 
Vi bor på det hyggelige 4-stjernede Hotel Hanstholm, der ligger tæt på det brusende 
Vesterhav og hvor blæsten kan mærkes i den skønne gamle fiskerby. 

 
Udgangspunkt for aktiviteterne vil være Hanstholm, Klitmøller og 
Nationalpark Thy som ligger i den skønne barske natur ved Vesterhavet, 
hvor vi kan vandre, løbe eller kører MTB. Klitmøller er jo bl.a. kendt som 
Cold Hawai, byen tiltrækkes hvert år af tusindvis af surfere. 
 
Program for turen 
 
Fredag den 26. oktober 
 
Kl. 13.00 Vi mødes på det hyggelige 4-stjernede Hotel Hanstholm, der har spa, og hvor der kræses for  
                        maden, kun de bedste råvarer bruges.                

Vi lægger ud med en speciel Hanstholm sandwich med en øl/vand. 
 
Tjek ind 

 
Kl. 14.00 Vi vandrer gennem byklitskoven til Hanstholm Museumsbunker, hvor vi får en utrolig 

spændende guidet tur. Det var Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig. 
  
Det var også her at filmen ”Olsenbanden i Jylland” blev optaget 

 
Kl. 16.30 På tilbagevejen til hotellet vandrer vi langs det imponerende mole og havneområde, der blev        
                        anlagt omkring 1960 og i dag er Danmarks største fiskerihavn. 
 
Kl. 19.00 Lækker 2 retters middag, incl. 2 gl. vin eller 2 fadøl/vand 
 
 Efter middagen, sang, hygge og samvær. 
 
                        Jeg blev vildt inspireret for nylig i fjernsynet, da de viste 12 timer med sang fra Højskole 

sangbogen. Den glæde og oplevelse at være en stor gruppe, der sidder og hygger sig med 
sang – den skal vi ha`.  
En frisk pianist fra Thy spiller op til en glad sangaften. 

         
 
 
 



Lørdag den 27. oktober 
 
Kl. 7.30-10,00 Stor spændende morgenbuffet 
 
Kl. 9.30 (formiddag, bus til udgangspunkt for vandretur). Vi tager af sted på vandretur ca. 10 km, løb 

og MTB fri distance, man vælger selv (senere). 
 

Det hele foregår i Nationalpark Thy, der har en myrinade af veje og stier, som kan føre den 
vandrende, løbende eller MTBer gennem forskellige varierede og storslåede landskaber. 
Området giver både mulighed for at færdes i skove, på heder, i klitter samt på fortidens 
kridtøer 

 
Kl. 12.30 Frokost i Klitmøller på Café The Garden – et helt specielt sted 

 
Vi skal have Hanstholms nationalret ”Varmrøget kulmule rillette vendt 
i tartarsauce på ristet rugbrød med salat og pommes, incl. en Thy pils 
eller vand 
Dem der ikke kan lide fisk får noget andet spændende 

 
Kl. 14.00 Efter frokost vandre vi alle tilbage på en skøn tur langs Vesterhavet og ad den gamle 

redningssti til Hanstholm, ca. 10 km. (skulle der være enkelte, der ønsker at køre tilbage, 
løses det). 

 
Kl. 16.00 Kaffe og kage på hotellet – egen tid til relax/spa 
 
Kl. 19.00 Spændende 3 retters middag efter kokkens valg, incl. 1 glas hvidvin og ½ fl. rødvin pr. person 

eller øl/vand 
 
Kl. 20.45 Vild med dans – er jeg, Lars og mange andre i BMI Løb & Motion har erfaringen vist, derfor 

bliver der en DJ/Streamer musiktjeneste så vi kan svinge træbenet med eller uden åreknuder, 
fest skal der være, og vi skaber den selv. 

 
Søndag den 28. oktober 
 
Kl. 7.30 Morgenbuffet af den bedste slags (tjek ud senest kl. 11.00) 
 
Kl. 10.00 For dem som har tid og lyst mødes vi ved Lodbjerg Fyr – en af perlerne i Nationalpark Thy. Vi 

vil vandre en tur og se den gamle Lodbjerg Kirke og den specielle skrænt, der er ned til 
vandet, som kaldes ”sorte næser”, samt Lodbjergs vandre mile Sande 

 
Kl. 12.00 Tilbage ved bilerne og god tur hjem 
 
Naturen og menneskerne har flere stede i Nationalpark Thy skabt flotte udsigtspunkter,  
hvor man kan stoppe og nyde synet ud over enorme områder, bl.a. fra toppen af  
Hanstholm Fyr i nord og Lodbjerg Fyr i syd er det muligt for alvor at få en fornemmelse for  
landskabets storhed. 
 

 



 
Glæd dig – det bliver en fed weekend med vandring, løb og MTB, oplevelser og hyggeligt 
 samvær, som i Rebild vil der være en som er ansvarlig for vandring, løb og MTB, hvem  
det bliver ved vi til september, når vi har valgt aktiviteter.  
 
Prisen pr. deltager er, all. incl. kr. 1.645 og dækker alt det som fremgår af indbydelsen,  
ophold, mad, nævnte drikkevarer, bus, entre til museum..  
(Enkeltværelses tillæg kr. 150,-) 
Den fine pris skyldes bl.a. tilskud fra klubben. 
Skulle der være enkelte, der først kan nå frem til middagen fredag aften er deltager prisen  
Kr. 1.590, eller hvis man først er der fra lørdag morgen er deltager prisen kr.1.295. 
   
Tilmelding senest 26. april på mail: henrikvistisen@sbp.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på 40137901. 
 
Om du skal vandre, løbe eller kører MTB får du info om til september, hvordan du tilmelder  
dig hvad. 
 
Jeg glæder mig og håber at så mange som muligt har lyst til at tage med på en skøn tur til  
det dejlige Vesterhav.(køretid godt 2 timer). 
  
 
De bedste hilsener 
BMI Løb & Motion 
 
Henrik Vistisen 
     
 


