
LØB MED - LØRDAG D. 9. AUGUST 2014 

              Det 5. Internationale Nøgenløb på Rosenfelder Strand Ostsee FKK-Camping

5 km nøgenløb
i Nordtyskland



På Rosenfelder Strand FKK-Camping afholdes 9/8 2014 for femte gang 
nøgenløb. I år vil vi koordinere og sikre dansk deltagelse. 
Derfor inviteres alle medlemmer af Danske Naturister med til start. 
Pladsen ligger kun 35 km kørsel fra færgen i Puttgarten og et par timers 
kørsel fra den sønderjyske grænse (se kort). Løbet 9. august markerer 
afslutning på pladsens Familieugetræf og begge dele er sponsoreret af 
INF (International Naturist Federation).

Landsbestyrelsen bakker op om initiativet og tilbyder at dække alle 
aktive medlemmers deltagelse i løbet. Landsbestyrelsen dækker udgift 
til startgebyr (10 Euro) samt tilskud til weekendovernatning 
(fredag-søndag i eget telt 15 Euro). I praksis vil alle medlemmer, 
der gennemfører på foreningens vegne få udbetalt 200 kr. efter løbet.
Dermed er det kun egen udgift til forplejning, som aktive deltagerne 
selv må afholde.

Alle er velkommen til at tage med derned - også uden at løbe - men så 
er der ikke tilskud. Vi får også brug for support fra sidelinjerne :-)



Vi opfordrer alle, der gerne vil deltage, til også at kontakte jeres 
respektive lokalforeninger for ansøgning om tilskud til transport eller 
måske koordinering af fælleskørsel.

Med tilskud fra Frederiksberg-Puljen får alle 
deltagere, der tilmelder sig som medlemmer af 
Danske Naturister, en gratis kasket eller pandebånd 
med foreningens logo på, som kan bæres under 
løbet. Vi får også fremstillet et fælles banner eller 
flag med vores flotte logo, så vi sikrer at den 
danske deltagelse i år er tydelig og synlig.

Løbets officielle tilmeldingsfrist er senest 10. juli. 
Men skal vi koordinere det samlet, skal du senest 
20. juni 2014 tilmelde dig via mail til tovholder 
Kim Øverup på kimoverup@gmail.com
Hvis du vil være med, skal du sende navn, 
medlemsnummer, adresse, oplysning om over-
natning (eget telt, egen campingvogn eller 
hytteleje?) til Kim, som samler trådene og sørger 
for samlet tilmelding af løbere og forhåndsbook 
af teltpladser. Hvis du har egen campingvogn 
med derned eller ønsker at leje en hytte, 
skal du selv kontakte pladsen.

Du skal ligeledes overføre et tilmeldings-
depositum på kr. 100 til konto 5479 6146306 
mærket dit medlemsnummer. 
Både depositum tilbagebetales og tilskud 
udbetales kontant efter løbet er gennemført.

   Ambitionen er, at 
deltagelse i år i dette 
løb kan skabe energi 
og begejstring til at 
søsætte et lignende 
nøgenløb på dansk 
grund i 2015 - 
muligvis i området 
omkring Albuen 
Strand Camping, der 
nu har fast område 
for naturister og 
tradition for 
nøgenbadning på 
stranden.



OVERBLIK OG PROGRAM:
Fredag d. 8. august.
Vi ankommer ad hoc eftermiddag/aften til pladsen og indkvarterer os 
hver især. Aftensmad klarer man selv. Fælles hyggemøde kl. ca. 20.
Lørdag d. 9. august.
Fælles morgenmad. Løbet afvikles ved middagstid. Om eftermiddagen 
fællestur på strand. Om aftenen laver vi fælles aftensmad/grillhygge.
Søndag d. 10. august.
Fælles morgenmad og idéudveksling om et dansk løb i 2015. 
Måske igen en fælles strandtur inden hjemtur til Danmark. 

HVORNÅR?   8.-10. august (løbet afholdes 9/8)
HVOR?   
Rosenfelder Strand Ostsee FKK-Camping  www.fkk-camping-ostsee.de

TILMELDINGSFRIST:   senest 20. juni til kimoverup@gmail.com 
INDBETALING AF DEPOSITUM: 
Kr. 100 indsættes senest 20. juni på 5479 6146306. Husk medlemsnr.
TILSKUD:  Alle aktive fortilmeldte løbere, der er medlem af Danske 
Naturister, får efter gennemført løb udbetalt kr. 200,- (til dække af 
startgebyr og tilskud tilovernatning).
FOTOS: Vi vil gerne kunne dokumentere og omtale 
vores deltagelse - også med fotos. 
Ingen bliver fotograferet af os mod deres vilje.

SPØRGSMÅL? 
Skriv til kimoverup@gmail.com eller ring til Kim på 30 29 44 60 
HUSK: Hvis du medbringer egen campingvogn eller vil leje hytte, skal 
du selv kontakte pladsen.Vi sørger for samlet tilmelding af løbere og 
bestilling af teltplads til dem, der ønsker det.

Vi håber på at mindst 10 mænd og 5 kvinder vil stille aktivt op til start 
for Danske Naturister. Vi hilser også meget gerne alle supportere på 
sidelinjerne velkommen med til Rosenfelder Strand FKK-Camping til 
en forrygende hyggelig og sjov weekend.

Mange hilsner - Kim & Lasse (initiativtagere) 
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