RO/PADLETUR TIL HADSUND OG RETUR
Program:
18. august:
10.00
12.00
15.00
18.00

afgang fra klubhuset i Hobro
frokost i Mariager/Stinesminde (ca. 1 time)
forventet ankomst til Hadsund Roklub
ud og spise aftensmad i Hadsund

19. august:
10.00
12.00
15.00

afgang fra Hadsund Roklub
frokost i Mariager/Stinesminde (ca. 1 time)
forventet ankomst til klubhuset i Hobro

Distancer:
Der er 11. km. mellem Hobro og Mariager samt 11. km. mellem Mariager og Hadsund.

Praktiske oplysninger:
Turen er for alle båd/kajaktyper og IPP niveauer – vi ror i samlet flok eller i passende grupper alt efter tempo.
Vi medbringer 2 x frokost og 1 x morgenmad samt vand til én dag. Andre fornødenheder efter eget behov.
Der er mulighed for at dele turen mellem hinanden, så man måske ikke behøver at ro/padle begge veje.
Aftensmad og overnatning lørdag den 18. august arrangeres, når deltagerantallet kendes.

Alternativt program, for dem der ikke ønsker overnatning: (eller bare ikke gider ro om søndagen)
18. august:
08.00
09:30
11.30
14.00
16.00
18.00

afgang fra klubhuset i Hobro
kaffepause i Mariager/Stinesminde (ca. 30 minutter)
frokost i Hadsund Roklub (ca. 1 time)
kaffepause i Mariager/Stinesminde (ca. 30m minutter)
forventet ankomst til klubhuset i Hobro
ud og spise aftensmad i Hadsund sammen med dem, der overnatter

Praktiske oplysninger:
Turen er for alle båd/kajaktyper og IPP niveauer – men man skal være i stand til at ro distancen jævnfør den
planlagte tid – ellers melder man sig til turen ovenfor – vi ror i samlet flok eller i passende grupper alt efter tempo.
Vi medbringer 1 x frokost samt vand til én dag. Andre fornødenheder efter eget behov.

Aflysning:
Turen kan aflyses hvis vejrudsigten er dårligt (regn og blæst).

Tilmelding SENEST 13. AUGUST 2018:
Irma
Jesper

40 42 99 19
29 84 12 69

Vi skal vide 3 ting:

Hvilken tur tager I?
Spiser I med om aftenen?
Skal I overnatte?

