Egå Rosport

Egå Rosport planlagte kajakture 2019
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. Hvis det lykkes at få planlagt specielle ture for havkajakker vil de blive sat på i revision.
Der er også indeholdt enkelte kaparrangementer i listen
Turene bliver tilpasset så niveau, tempo og distance passer til deltagerne.
For enkelte ture, kan det være anført, at der kræves lidt ekstra.
Som sidste år kan der nemt blive arrangeret korte eller længere en-dags-ture, også på hverdage – og de vil blive slået
op med kortere frist for tilmelding – bare kast jer ud i det. F.eks. madpakketur – eller tur til Sculpture by the Sea – hvis
det er der.
Dato

Tur

Ansvarlig

Søndag 7. april

Havneræs i Brabrand
Sæsonens sidste havneræs foregår i Brabrand
Distancerne er 5 og 10 km kap eller en tur

Claus og Niels-Jørgen

Forårstur til Silkeborg
En tur i det dejlige rofarvand omkring Silkeborg og med
sandsynlighed for at se den nyudsprungne bøgeskov.
Det kan være koldt – men træerne kan også være sprunget
ud – i disse klimaforandringstider.

Arrangeres af MKC
Karl Erik er kontakt for
Egå

Lørdag 20. april og
søndag den 21. april

Søndag 26 maj.

Mindst én dag for nye
kajakroere – andre op til
hele week-enden
14. – 16. juni

Hvor det nu måtte lande

16. 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. Både tur- og
havkajakker
Begynderweekend, Holmens Camping ved Ry
Hovedsagligt for kajak nybegyndere fra 2018, 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 – over 70 km er set på den
week-end.
Vi bor på campingpladsen, hvis man overnatter.
Turen detailplanlægges i forbindelse med instruktionen
Både tur- og havkajakker

Karl Erik

Steen og Karl Erik

Den årlige sommer(hus)tur er ikke planlagt endnu
Vi har været alle steder fra Broagerland til Læsø og Nørlev –
spændende at se, hvad der kommer på listen i år

Karl Erik + flere

Marathon DM på Brabrand Rostadion?
Kaproning med overbæringer, løbetur og isætning med flere
distancer

Claus
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Dato

Tur

Ansvarlig

9 - 12. august
formodentlig

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
Prioriter den gerne højt – det er en fantastisk tradition

Arrangeres af Skjold
Karl Erik er kontakt for
Egå, men andre skal så
for selve deltagelsen

Lørdag 7. september

TdG
Et af årets højdepunkter som kajakroer, et ræs som du aldrig
vil glemme, hvis du deltager eller blot hjælper til.
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.

Lørdag 26. oktober

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

Lørdag 26. okt – søndag
27. oktober

Løvfaldstur til Silkeborg med øvrige klubber i Århus
Turen arrangeres af Viking – Er ikke planlagt endnu

Søndag den 3. november

Havneræs i Horsens
Det første havneræs plejer at være i Horsens – der er
havneræs den første søndag i hver måned hen over vinteren

Luciadag i december.

Luciatur
For nogle af os tæt på at være sidste års absolutte
højdepunkt. Vi var ca. 100 kajakker med lys på, nissehuer,
eller hvad man havde fundet frem, der roede fra den gamle
træskibshavn og hen til Dokk1. Lyden af Luciasangen i kajak
under en bro er en meget stemningsfuld oplevelse – men
godt nok også lidt kold.
Der var æbleskiver hjemme i Egå bagefter – rigtig mange af
deltagerne (næsten alle) sidste år var faktisk (havkajakker)
men vi stillede med turkajakker og havkajakker

Måske primo januar
2020

Nytårskuren
I 2019 startede vi måske en tradition – både robåde og
kajakker var på Brabrand Rostadion og roede en tur. Herefter
kransekage og skum

Arrangeres af Viking
Karl Erik er kontakt for
Egå

Karl Erik er
kontaktperson

Sidst var det Lone og
Charlotte

Udgave 5. marts
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