OPRÅB – TARTELETTUR - OPRÅB
Ingen sommer uden en tartelettur og når
aktivitetsudvalget ikke kan finde ud af at lave en,
laver vi da bare en tur selv og da vi er så heldige
at Susanne S. har sagt ja til at lave den fine ret,
kommer der her en officel indbydelse til en
uofficel tartelettur søndag d. 5/8 2018. Mødetid
mellem 8 og 9, hjemme midt/sidst på
eftermiddagen.
I år kan vi ikke bestemme os til, hvor turen skal gå hen, så I får 2 valgmuligheder:
1. Gudenåen, fra Åstedbro Kro til Emborg = 30 km.
2. Rundtur på Skanderborgsøerne, vejret bestemmer længden og ruten.
Gudenå turen er den velkendte, med start ved Åstedbro Kro og medstrøms ror vi til
Emborg, hvor Susanne står klar med tarteletterne.
Dejlig flot tur med 2 – 3 overbæringer, alt efter vandstanden. For at ro på strækningen skal
man have en licens (som vi bestiller), licensen koster 125,- kr. som skal lægges oveni prisen
på tarteletterne, så med kørsel skal du regne med en pris på ca. 220,- kr.
Skanderborgsøerne byder også på flot natur, men her er vi mere afhængige af
vindforholdene på dagen. Turen starter i nordenden af søen, hvor vi sætter i vandet fra et
lille friområde ved Oddervej og alt efter vindretningen går ruten rundt i søerne, her regner
vi med at ro et sted mellem 21 og 26 km. Ud over skøn natur kan vi også love et andet godt
syn for nethinden, idet ruten uanset vejret vil komme (endda meget tæt), forbi
Smukfestens søbadesteder. Netop Smukfesten er også grunden til at vi går på vandet ved
Oddervej, da vi ikke kan komme ned til kajakklubben.
Her vil turen med tarteletter og kørsel koste ca. 75 kr.
Turen er for alle og for årets nybegyndere, er det en god mulighed for at prøve fremmed
rovand og få lidt kilometer på rokortet, samtidig med at der hygges med tarteletter og
gamle medlemmer.
Skriv jer på listen herunder inden tirsdag d. 24/7 kl. 20 og kryds af, på hvilken af de 2 ruter
du gerne vil ro, så lader vi flertallet bestemme, hvor det bliver. Hvis flertallet d. 24/7 peger
på Skanderborg forlænges tilmeldingsfristen med 1 uge til tirsdag d. 31/7 kl. 20.
HUSK OGSÅ AKTIVITETSUDVALGETS LANGTUR OG GRILLAFTEN LØRDAG D. 25.08 2018
Viggo, Susanne og Karsten

