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R

Eggå Rosp
port plaanlagte
e kajaktture 20020
Som udganggspunkt er de
d fleste ture
e planlagt forr alle kajakro
oere, og på alle de ture deer er nævnt vil det også
være muligtt at være meed i havkajakk.
Hvis det lykkkes at få planlagt mere specielle
s
turee for havkajaakker vil de blive
b
sat på i revisioner. Sidste
S
år var
ere – der kan sagtens væ re turkajakker med på
der flere daags‐ og aftentture annonceret af vore havkajakroe
mange af dee ture.
Turene bliveer tilpasset så
s niveau, tempo og distaance passer til deltagerne.
For enkelte ture, kan deet være anført, at der kræ
æves lidt eksstra.
Som sidste år kan der nemt blive arrrangeret korrte eller længgere en‐dagss‐ture, også ppå hverdage – og de vil
op med korteere frist for tilmelding
t
– bbare kast jerr ud i det.
blive slået o
Dato

Tur

Ansvarlig

Lørdag 18. aapril og
søndag den
n 19. april

Forårstur til
t Silkeborgg
En tur i de
et dejlige rofaarvand omkrring Silkeborg og med
sandsynligghed for at see den nyudsp
prungne bøg
geskov.
Det kan væ
ære koldt – m
men træerne
e kan også væ
ære
sprunget ud
u – i disse kklimaforandringstider.

Arrangeres af MKC
Karl Erik er kontakt
for Egå

uni
Søndag 7. ju

anal
Tour de Ka
En meget speciel tur ppå Kolindsund
dkanalerne. Ca. 25
km. Turen er arrangereet af Grenaaa Kajakklub med
m
deltagelse fra flere anddre klubber i området. Der
D er
selvfølgelig indlagt fro kostpause, og
o sidste år var
v der
også kage og pølsehorrn til sidst. Faantastisk flott og
hyggelig tu
ur med godt vejr – også for
f nye roere
e i både
tur‐ og havvkajak er dett en god tur at være med
d på. Vi
plejer at være tæt på 330 deltagere
e alene fra Eg
gå.

Mindst én d
dag for nye
kajakroere – andre op
til hele weeek‐enden
19. – 21. jun
ni

ust
7. – 9. augu

Begynderw
weekend, Hoolmens Cam
mping ved Ry
Hovedsage
eligt for tur‐ og havkajakk nybegynderre fra
2020, der skal med mi ndst én dag.. Andre er og
gså
velkomne til at deltagee på denne dejlige
d
tur i området
o
ved Ry og muligheder for at ro på Gudenåen og søerne
– alt fra 15
5 – over 70 kkm er set på den week‐en
nd.
Vi bor på campingplad
c
dsen, hvis maan overnatter.
Turen deta
ailplanlæggees i forbindelse med instrruktionen
Møgelø
En traditio
onsrig tur, hvvor man køre
er til Laven og ror over
søen til spejderhytten til Møgelø. Så
S ror man ture på
søerne og åen fredag aaften, lørdagg og søndag. Den
roede distance variereer fra 10 km til
t omkring 100
1 på de
tre dage
Der var sid
dste år lidt fåå med på turren – så priorriter den

Karl Erik

XXX og Karl Erik

Arrangeres af Skjold,
Karl Erik er kontakt
for Egå
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Dato

Lør 5. septeember

Tur
gerne højtt – det er en fantastisk trradition

Ansvarlig

TdG
Et af årets højdepunktter som kajakkroer, et ræss som du
aldrig vil glemme, hviss du deltagerr eller blot hjælper til.
70 km med
d start i Silkeeborg og mål i Randers.
For alle me
ed den kortee rute på 43 km fra Ans til
Randers. Havkajakklas
H
sser findes oggså.
gsøerne.
Dagstur – Silkeborg
Sidste tur inden stand
derstrygning. Få roet sæssonens
meter – evt. kombineret med
sidste kilom

oktober
Lørdag 31. o

Løvfaldstu
ur til Silkebo rg med øvrigge klubber i Århus
Turen arra
angeres af Viiking – Er ikke planlagt en
ndnu

Luciadag i d
december.

For nogle af
a os tæt på at være sidsste års absolu
utte
højdepunkkt. Vi var ogsså med fra Eggå med lys på,
nissehuer,, eller hvad m
man havde fu
undet frem, der roede
fra den gamle træskibsshavn og hen
n til Dokk1. Lyden
L
af
Luciasange
en i kajak unnder en bro er
e en meget
stemningssfuld oplevelsse – men godt nok også lidt kold.
Der var æb
bleskiver hjeemme i Egå bagefter
b
– rig
gtig
mange af deltagerne
d
( næsten alle)) sidste år var faktisk
(havkajakkker) men vi sstillede med turkajakker og
havkajakke
er

Primo januaar 2021

Nytårskuren
I 2019 starrtede vi en trradition – bååde robåde og
o
kajakker var på Brabraand Rostadio
on og roede en
e tur.
k
oog skum
Herefter kransekage

Sidst var det Lone og
Charlotte
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