
Deltag i Arctic Midnight Orienteering 2015 i Ilulissat – Grønland, eller tag med som turist. 

 

Ilulissat er Grønlands tredje største by med ca 4.500 indbyggere og en O-Klub med ca 200 

medlemmer! 

Byen ligger ved den UNESCO fredede Ilulissat Isfjord, med udsigt til de gigantiske isfjelde som 

står på grund på 300m dybt vand i mundingen af fjorden og siden passerer ud i Diskobugten. 

 

I disse omgivelser har Ilulissat Orienteringsklub i mere end 10 år afviklet et 3 dages O-

sommerstævne med international deltagelse - Arctic Midnight Orienteering.  

Det afvikles i 2015 fra 1. til 4. juli. 

Alle 3 løb starter sidst på dagen så der er gode muligheder for også at opleve Grønland som turist på 

denne tur.  

For yderligere informationer om klubben og Arctic Midnight Orienteering se hjemmesiden: 

www.iog.gl 

Den officielle invitation kan ses og downloades her:   

http://iog.9net.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/AMO_brochure_2015_DK.pdf 

 

Dette er lykkedes at sammensætte en 8 dages tur til Grønland for max 12 personer til 

Kr. 12.500 pr person. 
 

Beløbet dækker: 

Flyrejse København – Kangerlussuaq – Ilulissat retur.    

5 nætter i delt dobbeltværelse i hotellejlighed med separat soveværelse eget køkken og bad. 

2 nætter i vandrehjemslignende delt dobbeltværelse i Kangerlussuaq. 

Halvdagsudflugt med turistbus til Indlandsisen i Kangerlussuaq.    

Morgenmad er inklusive 2 dage i Kangerlussuaq  

 

Alle øvrige måltider sørger deltagerne selv for evt. ved fælles madlavning.  

Deltagelse i de 3 O-Løb koster: Kr 300 

Deltagelse i gallamiddag efter stævnet: Kr. 250 

 

Rejseplan: 

Afrejse tirsdag d. 30. juni om morgene fra Kastrup videre samme dag til Ilulissat 

og indkvartering i Hotellejlighed Ono. 

30. juni til og med 4. juli ophold i Ilulissat på egen hånd evt. deltagelse i AMO  

Jeg stiller gerne mit lokalkendskab til rådighed for planlægning af turistmæssige oplevelser. 

Søndag d. 5. juli fly til Kangerlussuaq.  

Indkvartering i Polar Lodge eller Old Camp, dagen til fri disposition. 

6.juli halvdagsudflugt til Indlandsisen. 

7. juli hjemrejse, ankomst Kastrup om aftenen.    

   

Tilmelding: 

Gerne så hurtigt som muligt og senest 15. marts 

Send en mail til undertegnede på: bps@post5.tele.dk med oplysning antal deltagere og deres fulde 

navn. 

 

For yderligere information 

Kontakt mig gerne på mail bps@post5.tele.dk 

eller telefon hjemme: 48144664, mobil 40824664   

 

Med venlig hilsen 

Bjørn Christensen 

Allerød Orienteringsklub og 

FIF Agernsamler 
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