Årets langture
Tilmelding til årets langture åbner d.1. maj kl. 12
Langtursudvalget har planlagt årets ture og de har fulgt traditionerne med følgende 5 ture.
Tilmelding på hjemmesiden åbnes for alle turene d. 1. maj. Turene er for roere med langtursret, men der
kan gives dispensation for roere, der endnu ikke har opnået langtursret, det er dog et krav at alle roere
har korttursstyrmandsret. Man kan tilmelde sig på den tur man vil, når man er logget ind på
hjemmesiden. Oversigten over turene findes nemmest på Langtursudvalgssiden.
Der oprettes automatisk en venteliste, når deltagerlisten er fyldt op.
4. maj kl. 9:00

Til sommerhuset og hjem igen på samme dag. Vi holder kaffepause på vejen op - husk
kaffe. Og vi spiser vores madpakker i sommerhuset. Klubben byder på champagne og
kransekage, når vi har fået standeren til tops. Vi er hjemme sidst på eftermiddagen.
Turen er på 36-38 km. Tilmeldingen er åben allerede.

17.- 21. juli

Tur til Limfjorden. Noget helt andet end Roskilde Fjord. Vi har lånt både i Løgstør.
Desværre kan vi kun låne 3 både og derfor er vi nødt til at begrænse deltagelsen til 13
personer.

10.-11. august

Vi tager til sommerhuset og overnatter. På denne tur er der plads til alle, der har lyst
at til at prøve, så har du endnu ikke været på langtur, så er denne tur et godt sted at
starte. Man skal dog have korttursstyrmandsret. Vi hygger og laver noget god mad
sammen.

21.-25. august

Sensommerturen går i år til Als, hvor der forhåbentlig venter gode dage i det meget
smukke område. Vi bor fast Sønderborg og tager turene derfra. Deltagerantallet er 16.

22. september

Københavnerturen, som altid med start i Københavns Roklub, men med tur rundt i
havnen og de mange kanaler. Hvis vejret er til det, så spiser vi frokost på Trekroner
fortet.
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