
 
 

Romerike Runners til Ravenna Maraton 8. november 2015 
I 2015 er klubben vår 25 år. Til høsten blir det derfor jubileumsfest, og flere reiser til Kilimanjaro og 
Ngorongoro, en tur arrangert for Romerike Runners team av Explore Travel. 
I tillegg har noen av våre mest erfarne maratonløpere funnet fram til et arrangement med «alle 
muligheter», - også for de som ikke løper. Dette blir derfor klubbens repetisjon av 20-årsturen til 
Palma de Mallorca i 2010. 
Trygve, Kari og Åge er blant de som allerede har bestilt flybilletter, hotell og meldt seg på løpet. 
Er DU interessert i å være med kan du ta kontakt med en av disse for ytterligere informasjon. 
Det blir ingen fellesbestilling av flybilletter eller hotell, men hjelp til å finne fram til dette. 
 
Foreløpig informasjon fra disse er: 
Vi er en del runnere som liker å reise og kombinere dette med løp i utlandet.  Flere av oss har gjort 
dette hver høst siden jubileumsturen til Palma de Mallorca i 2010.  Turene er ikke organisert på 
annen måte enn at vi snakker sammen på trening og finner et interessant løp.  Deretter bestiller vi 
reise og hotell hver for oss etter hva som passer den enkelte. Vi har selvsagt medbrakte supportere 
også.  Den eneste organiseringen er at vi informerer hverandre via e-post om reisetidspunkt og 
hotellet vi har bestilt på.  Under oppholdet avtaler vi fra dag til dag om det er noe vi ønsker å gjøre 
sammen i større eller mindre grupper.  Ofte blir det felles middag om kvelden. 
I år har flere meldt seg på Ravenna Marathon i Italia den 
8.november. http://maratonadiravenna.com/wp/?lang=en  Her arrangeres det foruten hel- og 
halvmaraton også 10-km og en 5-km power-walk.  Ravenna er en relativt liten by så det er flere 
som reiser videre til Venezia og tar noen dager der. 
Denne måten å arrangere turer på gjør at alle kan gjøre det til den kostnaden man selv ønsker og 
bruker så mye ferie man måtte ha til gode.  Man forplikter seg ikke til noe som helst ved å melde 
fra om at dette kan være interessant og at man vil være med på e-postlista.  Du kan gjerne 
bestemme deg i slutten av oktober hvis det finnes siste-liten tilbud.  Har du spørsmål så snakk med 
Trygve Haug (tryahaug@online.no), Kari kari.jensen@norgesgruppen.no eller Åge Jensen 
aage_jensen@hotmail.com 
 
Styret i Romerike Runners Team støtter opp om at dette arrangementet blir «årets løpetur i 
utlandet» og også en markering av at klubben runder et kvart hundre. 
 
For styret i RRT 
Gerda Grøndahl 
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