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2 January, 2003 
Samsø 2003 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som seriøst opererer med muligheden for at arrangere en 
forlænget weekend på Samsø her til sommer. De endnu uindviede må stille sig selv, eller 
nærmere Samsøudvalget, en række spørgsmål, og jeg skal her forsøge at foregribe disse: 
 
• Samsøudvalget? FFabel, PPilgaard og HHerløv 

 
• Formål? Med den, for Samsøudvalget, mindeværdige Aktivitetsurlaub i Østrig, 

tilbage i 1996, frisk i erindring, er udvalget kommet overens om, at det 
vil være på tide med en cykeltræningslejr på Samsø. 
 

• Alibi/baggrund Det vil være kendt for alle, at de seneste års Bakketur ikke rigtig er 
blevet eksekveret, og i situationen har det naturligvis været ganske 
ærgerligt. Det gode er, at vi nu alle har accumuleret et antal dage i 
"banken" (kredit på hjemmefronten), og netop det faktum bringer mig 
frem til formålet med denne mail. 
 

• Hvordan? Cykel og camping er foreslået. Dette vil minimere omkostninger, både 
m.h.t. færgeoverfart og overnatning! 
 

• Hvem? DJF nettotrup er givet. Personlig vil jeg være åben for DJF beslægtede 
personager, f.eks Jens. Derudover kan jeg forestille mig, at nogle af Jer, 
med et særligt punkt fra HHJ’s Produkt Program Udvidelsesprograms 
indslag til DJF 2001 frisk i erindring kan forestille sig………………! 

 
• Hvorfor Samsø: Werner påstår, at Samsø ligger centralt, og øen kan iøvrigt nåes med 

færge fra både Jylland og Sjælland. Derudover kan både FF og HHJ stå 
inde for øen fortræffeligheder, da vi begger har været der. Det kan 
nævnes at Samsø byder på et aktivt café miljø m. live-band og god 
mad. Der er smuk naturoplevelser, og mulighed for hyggelige pitstop 
på cykelturene. Solen skinner og der smiles. 

 
• Hvornår: Dette er et sommerferie arrangement. Og I bedes alle melde ind, om I 

vil deltage, og I bekræftende fald, hvornår det vil passe jer.Er der 
overhovedet interesse for dette arrangement og er der alternative 
steder til Samsø.  

 
• Rejsedetaljer Som udgangspunkt har vi forestillet os udrejse torsdag med ankomst 

på Samsø ca. 13:00, hjem søndag. 
 
 
På udvalgets vegne 
 
HHJ 
 
PS: Glemte jeg at nævne, at denne aktivitet er for herrer! 


