Egå Rosport

Egå Rosport planlagte kajakræs og kajakture 2017
Som udgangspunkt er de fleste ture planlagt for alle kajakroere, og på alle de ture der er nævnt vil det også
være muligt at være med i havkajak.
Turene bliver tilpasset så niveau, tempo og distance passer til deltagerne.
For enkelte ture, er det anført, at der kræves lidt ekstra.
Listen vil senere blive suppleret med specielle ture for havkajakker.
Dato

Tur

Søn 2. april

Havneræs på Brabrand Sø
Det sidste ræs i sæson 16 / 17 – det er der, vi selv er
med til at stå for arrangementet, som nok er på
Brabrand Sø – 5 og 10 km

Ansvarlig

Niels-Jørgen

Lørdag 22. april og
søndag den 23. april

Forårstur til Silkeborg
MKC har bestilt plads på Silkeborg Vandrehjem. En tur i Arrangeres af MKC
det dejlige rofarvand omkring Silkeborg og med
Karl Erik er kontakt
sandsynlighed for at se den ny udsprungne bøgeskov.
for Egå
Turen ligner nok den af nogen kendte tur om efteråret –
og kagerne er ikke fra Karen Volf skal jeg hilse og sige
I efteråret var der ca. 70 deltagere – der skal vi med

Søn 7. maj

Paradisløbet
Et kajakræs med udgangspunkt fra Silkeborg og ud mod
Paradisøerne i Silkeborg søerne

Søndag 21. maj

Mindst én dag for nye
kajakroere – andre op
til hele week-enden
Midt i juni

Tour de Kanal
En meget speciel tur på Kolindsundkanalerne. Ca. 25
km. Turen er arrangeret af Grenaa Kajakklub med
deltagelse fra flere andre klubber i området. Der er
selvfølgelig indlagt frokostpause, og sidste år var der
også kage og pølsehorn til sidst. Fantastisk flot og
hyggelig tur med godt vejr – også for nye kajakroere er
det en god tur at være med på. Vi plejer at være tæt på
30 deltagere alene fra Egå.
Begynderweekend, Holmens Camping ved Ry
Hovedsagligt for kajak nybegyndere fra 2017, der skal
med mindst én dag. Andre er også velkomne til at
deltage på denne dejlige tur i området ved Ry og
muligheder for at ro på Gudenåen og søerne – alt fra 15
– 70 km er set på den week-end.
Vi bor på campingpladsen, hvis man overnatter.
Turen detailplanlægges snarest

Niels-Jørgen

Lasse og Karl Erik

Annette B og Karl
Erik
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Dato

Tur

Ansvarlig

???

Aarhus Mesterskaberne, kort bane
Det lokale mesterskabsræs på Brabrand Sø.
Distancerne er 200 og 500 m

Claus

4. – 6. august

11 - 13. august

Lør 9. september

Nørlev
Den årlige sommerhustur er landet i den her week-end.
Mille og JP har et hus i Nørlev, som ligger tæt på Liver Å,
der vist er for lille til kajakker, men så er der også
Uggerby Å. Det er nordenfjords. Der er det lidt større
vand nord for Hjørring, Hirtshals – Tannis Bugt
Møgelø
En traditionsrig tur, hvor man kører til Laven og ror over
søen til spejderhytten til Møgelø. Så ror man ture på
søerne og åen fredag aften, lørdag og søndag. Den
roede distance varierer fra 10 km til omkring 100 på de
tre dage

TdG
Årets højdepunkt som kajakroer, et ræs som du aldrig
vil glemme, hvis du deltager eller blot hjælper.
70 km med start i Silkeborg og mål i Randers.
For alle med den korte rute på 43 km fra Ans til
Randers. Havkajakklasser findes også.

JP og Karl Erik

Arrangeres af Skjold
Karl Erik er kontakt
for Egå

Claus

Det er jubilæumsløbet – der står 50 på trøjen.

??

Lørdag 28. oktober

Lørdag 28. okt –
søndag 29. oktober

ÅM Marathon
Et ræs som foregår på bugten – nok med 5 eller 10 km
og diverse overbæringer ved den Permanente ?

Claus

Dagstur – Silkeborgsøerne.
Sidste tur inden standerstrygning. Få roet sæsonens
sidste kilometer – evt. kombineret med

Karl Erik

Løvfaldstur til Silkeborg med øvrige klubber i Århus
Med overnatning på Silkeborg vandrehjem
Turen arrangeres af Viking – Vi satser på at have flere
pladser end sidst – der deltog over 70 personer i alt

Arrangeres af Viking
Karl Erik er kontakt
for Egå
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Dato
Første søndag i
november

Tur
Havneræs i Horsens
Sæson 2017 – 18 ræset starter nok som sædvanligt i
Horsens

Første søndag i dec

Havneræs i Ry
Det årlige nisseræs med røde huer osv. foregår som
sædvanlig i Ry

Måske lør. 9. dec.

Måske den 27. dec

Advents tur Brabrand Rostadion – Århus Å
I 2011startede vi en tradition.
Vi ror imod Århus og forhåbentligt når vi ind til
Åboulevarden i centrum af byen. Turen afsluttes med
gløgg og æbleskiver i Brabrand Rostadions lokaler, der
er rigtigt velegnede med varme på – når man kommer
tilbage. Hvis det blæser gør vi noget andet
Jule - Nytårsturen
3. juledag skal sidebenene lige lettes for lidt af
andefedtet. Turen plejer at gå til Ry eller Silkeborg

Ansvarlig
Niels-Jørgen

Niels-Jørgen

Karl Erik

Karl Erik

Udgave 26. februar
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