
Turudvalget: Jens Meesenburg, Carsten Andersen, Bente Lund Christoffersen 

Vi skal da en masse på vandet - Turudvalgets program 

Aften-, Dag-, Ferie-, Weekend ture 2018 
 

 

 

 

 

 

Hvis det bliver godt vejr sker der måske noget - følg med på Rokort og Facebook for spontane ture 

Turene kan gennemføres af frigivne turroere i robåde eller kajak 

 

Lørdag d.24.3 kl. ca. 16. 

Standerhejsning - derefter roning - vejret afgør turens længde. 

 

Onsdag d.4.4 kl.17.00 - Årets første rogaranti - fællesroning ca.2t. 

 Vi spiser Chili med og uden kød ca. kl. 19. Tilmelding til spisning ca. 4 dage før. 

Ansvarlig Jens Meesenburg 

 

Søndag d.15.4 kl.9 Madpakketur 

 Mød op med din egen mad og drikke. Turlængde ca. 25km.. Vejret afgør turen. Ingen tilmelding. 

Ansvarlig Turudvalget 

 

Torsdag d.26.4 kl.18.00 Store Bededags aften Rotur med hveder 

 Rotur ca.15 km. Afhænger af vejret. Vi slutter i klublokalet med varme hveder ca. 20.30. 

 Tilmelding ikke nødvendig, kom gerne til hveder uden roning. 

Ansvarlig Bente og Carsten 

 

Lørdag d.28.4 kl.9 Madpakketur  

 Mød op med din egen mad og drikke. Turlængde ca. 25km.. Vejret afgør turen. Ingen tilmelding. 
Ansvarlig Turudvalget 

 

Lørdag d.5.5 - Lørdag d.12.5 Langtur i Tolo 

 Pelopennes, Grækenland. Tilmelding er sket. Kontakt Bente for evt. yderligere tilmelding. 

 

Lørdag d.19.5 kl. 8. til ca.18 Pinselørdag Dagstur 

 Vi satser på Helnæs rundt - ca. 50 km. Vejret afgør turlængden. 

 Opslag med tilmelding kommer ca. 25.4 

Ansvarlig Carsten 

 

Fredag d.29.6 ca. kl.15 - Lørdag d.30.6 kl.ca.16. Kort Fælles overnatningstur 

 Årøsundhytten med mulige afstikkere, afhænger af vejret. Samlet rodistance ca. 50km på 2 dage. 

 Opslag med tilmelding kommer ca. 1.6 

Ansvarlig Bente 

 

Fredag d.17.8 til søndag d.19.8. Tidspunkter afgøres af deltagerne 

Weekendtur fra Svendborg / Faaborg til Skarø og øerne. Overnatning i Skarøhytten. 

 Opslag med tilmelding kommer ca. 1.7 

 Ansvarlig Bente og Carsten 

 

Lørdag d.15.9 kl.8 - ca. 16. Dagstur i fremmed farvand 

 Vi satser på Odense Fjord fra Odense Roklub. Flere detaljer senere. 

   


