Weekend-tur til Svendborg fra den 26. til 28. juni 2020

Kom og vær med til en spændende ro-weekend med udgangspunkt fra Svendborg
Roklub.
Vi har lejet DFfR’s 2 udstationerede både + 1 enkelt 2’er i Svendborg Roklub. Det
giver 9 pladser. Er en af pladserne noget for dig?
Turen bliver en kategori 2 tur, så du skal kunne ro i bølger. Ture på Sundet og Furesø
forinden vil være en rigtig god idé. Svendborgsund er et farvand med stærk strøm
og lidt uregerligt vand, så der bliver mulighed for en anderledes ro oplevelse.
Vi kører til Svendborg fredag eftermiddag. Mødested og tidspunkt aftales senere.
Det forventes at vi er fremme så vi kan ro en aftentur på Svendborgsund.
Lørdag morgen efter morgenmad og madpakkesmøring begiver vi os ud i det blå.
Vejr og vind har betydning for hvordan dagen bliver.
Lørdag aften laver vi enten mad i klubben, eller går ud for at spise.

Søndag formiddag ror vi også en tur inden vi returnerer for vask af både og
rengøring af klubben. Først på eftermiddagen returnerer vi mod de hjemlige
pauluner.
Vi kan jo ikke være sikre på sol, medvind og fladt vand. Derfor er det vigtigt du kan
ro i bølger. Turene planlægges således. Fredag aften ca. 15 km. Lørdag ca. 35-40 km
afhængig af vind og vejr. Søndag formiddag ca. 15 km.
Vi skal overnatte i klubben, så overnatningsgrej (sovepose mm) er vigtig. Derudover
pakkes tøj til sol, blæst og regn – bare for en sikkerheds skyld.
Et forsigtigt foreløbigt overslag på hvad turen kommer til at koste bliver afhængig af
om vi kører med DSB eller i egne biler et sted mellem 1.000 og 1.200 kr.
Et forsigtigt prisoverslag ser sådan ud.
Overnatning i Svendborg Roklub

kr. 200,00

DSB billet retur

kr. 640,00

Forplejning

kr. 200,00

I alt

kr. 1.040,00

På planlægningsmødet aftaler vi transport, indkøb og hvilke ting vi selv skal have
med fra klubben. F.eks. værktøjskasse, førstehjælpskasse og redningsveste.
Tilmelding senest den 15. juni. Vi afholder planlægningsmøde onsdag den 17. juni
efter onsdagsmiddagen, hvor vi beslutter fælles indkøb til måltider og madpakker.
Tilmelding sker til annette@hovedpuden.dk

