Turprogram 2019
Svendborg Kajakklub
Turudvalget - marts 2019

Rodating
Helnæsbugten
Tusmørkeroning
			Havkajaktur til Ærøskøbing fra Skovballe
Tour de Thurø
Besøgstur
Thurø Rundt mæ’ ma’pakke
Historisk tur på Sundet
Skarø eller Elsehoved
Æbelø rundt
Sommerferietur i den svenske skærgård
Strynø Rundt
Thurø Rundt
Tåsinge Rundt
Kajakfestival
Lysfestroning
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Rodating - 11. maj
For nye og gamle medlemmer. Kom og find en romakker eller to. Mere information følger senere.
Helnæsbugten - 18. maj

Turen er et kursus, som DGI og Odense Kajakklub arrangerer. Fokus på teknikøvelser for at forbedre fremad roning.
Vi mødes i klubhuset og pakker kajakker kl 8.
Dagen afsluttes mellem 16-17. Der er mulighed for fælles
grill hygge efterfølgende.
Turleder: Bo Tom Larsen

4 aften/tusmørke/nat roninger
17. juni, 16. juli, 15. august og 13. september.

I år har vi lagt 4 aften/tusmørke/natroninger ind i programmet. Turene starter ud en times tid før tusmørket. Turene

bliver skrevet på Ro – kortet en uges tid før, og gennemføres
kun i fornuftigt vejr. Alle turene ligger omkring fuldmåne.
Husk hvidt lys til kajakkerne.
Rune Hammar er turleder på turene.

Ærøskøbing fra skovballe - 2. juni

Vi kører til Skovballe og kommer på den måde ud i lidt nyt
vand. Det er en tur på ialt ca. 25 km, og den rummer en
række længere kryds og er derfor forbeholdt havkajakkerne.
Undervejs har vi mulighed at gå i land på Birkholm, Store
Egholm, Nyland, Dejrø og Lille Egholm....mulighederne er
næsten uendelige.
Turleder: Ole Starklint

Tour de Thurø - 8. juni 15. juni

Tour de Thurø er Troenses kajakklubs løb omkring Thurø.
Den klub som ror flest gange rundt vinder løbet. Løbet
starter med morgenmad i Troense. Derefter er der fælles
start, og løbet afsluttes med eftermiddagskaffe, og der er
fælles spisning om aften. Alle fra klubben kan deltage, og
turen er del af nybegyndernes frironings program. Derfor
er en del af klubkajakkerne reserveret af nybegynderne.

Besøgs tur i Troense kajakklub og Svendborg roklub
- 22. juni

Vi starter ud om morgenen og ror til Troense, hvor vi spiser
morgenmad og ser deres klub. Derefter ror vi til Svendborg
Roklub til rundvisning og medbragt frokost. Eftermiddagskaffen og -kagen indtager vi i vores klubhus.

Historisk tur med Svendborg Museum - 25. juni

Historien om sundet og øhavet er spændende. Vi har atter
fået Museumsinspektør Nils Valdersdorf til at guide os. I
år skal vi på smuglertur. Vi starter kl. 17.00 og er tilbage
Senest kl. 20.00.
Lisbeth er turleder

Klubturen til Skarø - 29.-30. juni

Vi mødes kl 13 i klubhuset og ror til Skarø. Vi bor på Gitte
Sommersilds camping. Alle tager en ret med til et fælles
buffét bord. Et par stykker har med til fælles morgenmad.
Vi har desværre ikke mulighed for at låne Roklubbens hus i
år. I tilfælde af for megen vestenvind, kan turen omlægges
til Elsehoved ved Lundeborg.
Rune er turleder

Æbelø rundt - 7. juli

Turen starter ved vadestedet ud for Æbelø. Vi ror rundt om
øen og holder en god pause til frokost og en lille gåtur på
øen og oplever den fantastiske natur.
Vi mødes i klubhuset og pakker kajakker kl 8.
Rune er turleder.

Havkajakroernes sommertræf i Sverige - uge 30

Årets sommertræf finder sted i Hafsten lige nord for øen
Orust, i den svenske skærgård. For at deltage i turen skal
du tilmeldes igennem Havkajakroerne og være medlem der
også. Vi er en flok fra klubben, som deltager. Det er indtil
videre Bo, Ole, Bernt, Iben, Gitte og Rune. Interesserede
kan henvende sig til Rune om yderligere information.

Strynø rundt - 3. august

Turen går fra Klæsø på Langeland igennem Lindelse Nor. Vi
ror rundt om Strynø og går i land og spiser vores frokost.
Vi mødes kl 8 og pakker kajakker.
Rune er turleder.

Thurø Rundt - 8. august 11. august

Vores eget løb omkring Thurø. Der både mulighed for hele
turen og en motionist tur på 10 km.

Thurø rundt mæ´ ma´pak - 13. august

Den legendariske aftentur med seriøse madpakker, som
sammenlignes og indtages på revet.
Klaus er turleder

Tåsinge rundt - 23. -24. august

Vi ror Tåsinge rundt med overnatning på Birkholm.
Vi mødes i klubben fredag kl. 16.00
Solvej og Dorte er turledere.

Kajakfestival ved Christiansminde - 6. - 8. september
Klubben arbejder på at arrangere en kajakfestival i samarbejde med Troense, Ollerup, Lundeborg og DGI. Festivalen
skal foregå ved Christiansminde med workshops og overnatning. Der kommer flere informationer senere.

Lysfestroning - 7. december

En tur ind gennem havnen med illuminerede kajakker er en
festlig optakt til årets julefrokost, som ligger lige i forlængelse af roturen.
Turansvarlig: Lisbeth

Praktisk

Spørgsmål om turene kan rettes til de turansvarlige:
• Rune Hammar, 2133 2252
• Klaus Johannessen, 5154 5827
• Lisbeth Frisenette, 2363 5852
• Ole Bakkegaard Starklint, 5135 8895
• Bo Tom Larsen, 5090003
Al tilmelding sker via ROKORT. Tilmeldingsfrist senest fire
dage før turen, hvis ikke andet er angivet. De angivne klokkeslet angiver tidspunkt, hvor man skal være klar på vandet
(hvis rostart er fra klubhuset) eller mødetid for pakning af
trailer og biler. Ture der ikke udgår fra klubhuset kræver
trailertransport (maks. 10 kajakker) og evt. privatbiler. Det
sætter en grænse for antal deltagere - derfor deltagelse efter
først til mølle-princippet.
Turene gennemføres kun, hvis den turansvarlige vurderer,
at sikkerheden er i orden, herunder at der normalt ikke ros
i mere end 8m/sek.

