Roferie i Norge 2020

Tidspunkt
Lørdag den 04.juli mødes vi i LDR kl. 15.15. Båden sejler kl. 16.30.
(check in lukker kl. 16.15)
Vi er hjemme i København søndag den 12. juli kl. 09.45.

Krav til deltagerne
Niveau 3 – dagsture op til 45 km, kan ro og skifte plads i bølger.
Du skal have roet min. 300 km i år og aflagt entringsprøve indenfor det sidste år.
Alle har inden afrejsen deltaget i træning i coastalbåde i Skovshoved Roklub.

Tilmeldingsfrist
Senest den 15. marts til Karin H 50 89 95 31 eller Gitte H 20 60 69 93.
Planlægningsmøde afholdes i LDR den 18. marts kl. 19.30.

Betaling
Depositum på 2.500 kr. skal betales senest den 20. marts.
Restbeløb 2.500 kr. skal betales senest den 26.juni.
Indbetales via MobilePay til Gitte 20 60 69 93.

Aktiviteter
Mandag, tirsdag og onsdag ror vi med udgangspunkt fra Kristiansand Roklub, hvor vi
låner 2 coastalbåde, fire med styrmand. Evt. kan vi også låne en 2xcoastal.
Torsdag og fredag ror vi med udgangspunkt fra Arendal Roklub, hvor vi ror i
inriggere/coastal på ture sammen med de lokale medlemmer.
Der er begge steder gode muligheder for at ro indenskærs.
En landdag må forventes.
Der vil der være mulighed for vandreture i området, sightseeing mm.
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Overnatning
Bie Apartment og Feriesenter, Grimstad ligger mellem Kristiansand og
Arendal.
Transport
Vi skal have 3 biler med for at komme rundt og tager med båden fra København – Oslo
og retur.
Der er ca. 275 km, dvs. 3½ timers kørsel fra Oslo til Grimstad.
Vi holder pause til frokost og lidt sightseeing på vejen, da vi først kan tjekke ind kl.
15.00.
Fra Grimstad til Kristiansand er der 49 km, og fra Grimstad til Arendal er der 22 km.
Husk at medbringe evt. brobizz, som kan bruges i Norge ved betalingsveje.

Budget
Turen vil koste ca. 5.000 kr. inkl. transport, overnatning og mad.
Skønnet budget pr. person:
Båd KBH – Oslo
962 kr.
Middag den 04. juli
275 kr.
Morgenmad 05.juli
139 kr.
Overnatning
1.100 kr.
Benzin, skøn
200 kr.
Mad, skøn
2.000 kr.
I alt ca.
5.000 kr.
Derudover kommer udgift til mad på Oslobåden på vejen hjem.
Vi glæder os til en skøn tur
Gitte og Karin
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