Nappedam Kajak

Orust 2012
Uge 27 – Den svenske skærgård

Ikke særlig langt fra Djursland ligger det skønneste
skærgårdsområde på den svenske vestkyst. Området
omslutter de to øer Orust og Tjörn og byder på skærgård med
meget forskellig karakter – lige for en sommertur i kajak.
I modsætning til sidste år, hvor vi roede rundt om Orust, vil vi
i år blive i området nord for Orust, med base 1 eller 2 steder.
Turen varer fra søndag aften den 1. juli til sent fredag aften,
hvor vi er hjemme igen. Vi sejler med Grenå–Varberg færgen
T/R. Første overnatning er på færgen til Sverige. Vi får 2 halve
og 3 hele dage på vandet i Sverige.
Fakta om turen:
Du skal være medlem af Nappedam Kajak eller Rodskov Havkajak.
Du skal være nøglefriroet/-holder (have roet mindst 50 km eller været med på 5 roaftener).
Unge under 18 år kun ifølge med en voksen og efter aftale med turlederne.
Du skal selv have alt dit grej med. Vi bor og spiser primitivt – og der er praktiske opgaver til alle.
Dagsetape på 15-25 km. Dagsturene aftales der oppe, alt efter vind og vejr. Som udgangspunkt er
der afgang kl. 9 hver dag. Der holdes fælles evaluering og planlægning hver aften.
Vi kører i private biler til Henan, hvorfra vi pakker kajakker og roer til teltpladsen.
Der overnattes i telt. Morgenmad tilberedes i små grupper og aftensmad i større grupper.
Forventet pris for hele turen ligger omkring 1200-1400 kroner alt efter hvor tidligt færgebilletter
købes.

Klubben stiller kajakker til rådighed for deltagerne idet omfang der er grej.
Hvis du bliver forhindret efter tilmelding hæfter du for afholdte udgifter – fx til færgebillet, men vi
hjælper gerne med evt. salg til andre hvis der er muligt.

Tilmelding
Tilmelding til turen pr. telefon til Jesper Norup (2920 8424) eller Klaus Wessmann (5142 3444). Af hensyn
til køb af færgebilletter, så skal tilmelding ske tidligst muligt, for at sikre billige færgebilletter.
Den 1. marts 2012 gør vi tilmeldingerne op og køber
færgebilletter.
Ved efterfølgende tilmelding hjælper vi med at
arrangere færgebillet og transport. Bemærk, at prisen
risikerer at blive lidt højere da færgepriserne ofte
stiger hen over foråret.
Ved tilmelding bedes indbetalt et depositum på 500
kroner. Depositum overføres til bankkonto:
Regnr:
Kontonr:

9354
105629 (husk at anføre navn).

Yderligere information
Ca. 3-4 uger inden turen holdes fællesmøde hvor der afstemmes forventninger og laves rejse- og
madplaner. Udgifter til fælles måltider fordeles ligeligt blandt deltagerne. I budgettet er indregnet mad og
km-penge til kørsel.
Vi anbefaler at du inden turen deltager i en tur med indbygget telt-overnatning, så du får det prøvet at
pakke kajak og bo i telt inden turen til Orust.
Turen arrangeres i samarbejde mellem Nappedam Kajak og Rodskov Havkajak. Turledere er Klaus
Wessmann (Rodskov) og Jesper Norup (Nappedam).
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Henni Fyhn, Jørgen Hougaard, Bodil Kirkegaard Christensen, Claus Wessmann og Jesper Norup

