Turprogram 2020
Svendborg Kajakklub
Turudvalget - marts 2020

Fuldmåneture
Helnæsbugten
		Stenodden
			Tour de Thurø
				Fælles klubtur
					Thurø Rundt mæ’ ma’pakke
						Historisk tur på Sundet
							Skarø klubtur
								Odense Å
									Ærø Rundt
								Avernakø fra Svelmø
							Hjortø og Drejø fra Skovballe
						Æbelø
					Thurø Rundt
				Tåsinge Rundt
Havkajakfestival i Christiansminde

Fuldmåneture - 9/3 - 7/5 - 4/7 (Skarø) - 3/8 - 2/9
Det er magisk at ro i tusmørket og endnu bedre når fuldmånen langsomt stiger op over sundet. Husk hvidt lys på
kajakkerne! Den første fuldmåne 9/3 (før sæsonstart) ser vi
fra klubhusets balkon ledsaget af suppe og drinks. Se mere
om mødetidspunkter på Rokort.
Turleder: Rune (9/3, 4/7. 3/8. 2/9) Klaus 7/5
Helnæsbugten - 10/5
Helnæsbugten er en skøn lagune omgivet af smukt, bakket
landskab. I år håber vi at kunne nå hele bugten rundt med
start og slut i Faldsled. En tur på 25-30 km. Vi mødes i
klubben og pakker traileren kl 8.
Turleder: Klaus
Rodating - 22/5
For nye og gamle medlemmer. Kom og find en romakker
eller to. Det bliver en ro tur med indlagte ”parøvelser” og
afslutning med ost og rødvin i klubhuset. Vær klar kl. 17.
Turleder: Rune
Stenodden - 30/5
Tag med til frokost på Stenodden. På denne tur indgår et
par længere kryds af Lunkebugten. I tilfælde af for meget
blæst følger vi kysten. Længde min. 20 km. Vær klar kl. 9.
Turleder: Anders
Tour de Thurø - 13/6
Dette er Troense Kajakklubs traditionsrige (hygge-) ræs
rundt om den skønne ø. Samtidig er det markeringen af
enden for begynderholdene - en stor dag! Der er morgenmad i klubhuset i Troense kl. 8:30 – 10. Rundturen starter
derefter kl 10. Vær klar ved Svendborg Kajakklub kl. 7:30.
Turledere: Rune og Bernt

Thurø rundt mæ´ ma´pak - 16/6
Den legendariske aftentur med seriøse madpakker, som
sammenlignes og indtages på revet. Præmie til flotteste
madpakke. Vær klar kl. 16:30.
Turleder: Klaus
Fælles Madpakke-Klubtur Thurø Rundt – 27/6
Igen må Thurø stå for skud. Denne gang er den målet for
fællesturen for Svendborg Roklub samt Troense og Svendborg Kajakklubber. Sidste år besøgte vi hinandens klubhuse.
I år indtager vi rovandet sammen. Vær klar til afgang kl 8.
Morgenmad kl 9 i Troense Kajakklub. Derefter til Smørmosen, hvor medbragt madpakke nydes og der dystes mellem klubberne om årets Smørmose-mesterskab. Pris 25 kr/
pers. Følg med og tilmeld dig på Rokort.
Turleder: Lisbeth
Historisk rotur med Svendborg Museum – 30/6
Vi har atter fået Museumsinspektør Nils Valdersdorf til at
guide os med kajakken propfuld af lokal sundhistorie. Vær
klar kl. 17.00.
Turleder: Lisbeth
Skarø-klubtur med fuldmåne – 4-5/7
Klubturen til Skarø er en gammel tradition, som regel med
god mad og drikke. Mht forplejning melder turlederen ud
om madhold (aftenbuffet, dessert, morgenmad) når vi ved,
hvor mange der deltager. Vi lejer os ind i Roklubbens hus
på øen, så det bliver en ren luksustur. Pris: 100 kr/pers. Telt
kan også benyttes. Der er indlagt fuldmåneoplevelse. Vær
klar kl. 13.
Turleder: Rune
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Ærø Rundt - 21-26/7
Den lidt længere sommertur er i år henlagt til vores helt
eget øhav. Vi begynder i vores egen forhave og med turen
rundt om Ærø løber den op i ca. 120 km, som vi fordeler
over 5 dage. Afgang tirsdag kl 16.
Turleder: Rune
Hjortø og Drejø fra Skovballe – 9/8
På denne tur kommer vi ud i hjertet af øhavet, med
mulighed for frokost på den idylliske Drejø Gammelhavn.
Turen løber op i ca. 28 km. Vi mødes og pakker traileren kl
8 ved klubhuset.
Turleder: Klaus
Thurø Rundt - 16/8
Svendborg Kajakklubs klassiske løb er samtidig de åbne
fynske mesterskaber i maraton Dansprint Maraton Cup /
Ocean Cup. Løbet starter ud for Svendborg Kajakklub (på

Tåsinge-siden), går rundt om Thurø og slutter igen ved
Svendborg Kajakklub (på Svendborg-siden). Distancen er
20 km. Første start går kl. 12.45.
Som alternativ er der mulighed for en Trim-tur, distancen
er 10 km og går rundt om Kidholm, samme start og slut
punkter som turen Thurø Rundt.
Tåsinge Rundt – 21-22/8
Med de godt 40 km kan turen Tåsinge Rundt være en lidt
stor mundfuld på én dag. Her er den fordelt over to dage,
så der er mulighed for at komme i land og opleve naturen
undervejs. Vær klar fredag kl. 16.
Turledere: Solvej og Dorte

Æbelø rundt – 29/8
Turen starter ved vadestedet syd 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.
Turleder: Rune
Kajakfestival ved Christiansminde 4 – 6/9
Klubben arbejder på at arrangere en kajakfestival i samarbejde med Troense, Lundeborg og DGI. Festivalen skal
foregå ved Christiansminde med workshops og overnatning. Pris: 780 kr. Der kommer flere informationer senere.
Avernakø fra Svelmø – 19/9
Vi pakker kajakker kl 8 ved klubhuset og kører til vadestedet ud for Svelmø. Herfra er der en tur på ca. 25 km rundt
om Avernakø. Der indgår et par længere kryds undervejs,
så turen er naturligvis afhængig af vejret.
Turleder: Rune
Odense Å – 7/11
Her har vi atter en klassiker. Med de igangværende klimaforandringer vil åen formentlig ikke lide af vandmangel, så
det kan blive en spændende og udfordrende ekspedition på
Fyns største og længste flod. Vi tager etapen Nørre Broby –
Dalum. Vi mødes kl 8 og pakker traileren.
Turleder: Klaus
Lysfestroning – 5/12
En tur ind gennem havnen med illuminerede kajakker er en
festlig optakt til årets julefrokost, som ligger lige i forlængelse af roturen.
Turleder: Lisbeth

Praktisk

Spørgsmål om turene kan rettes til de turlederne:
• Rune Hammar, 2133 2252
• Klaus Johannessen, 5154 5827
• Anders Engell, 2386 9517
• Lisbeth Frisenette, 2363 5852
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 til at
gå 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.

