KAJAKTUR PÅ LINDENBORG Å
Program: (Gravlev – Gerdingvej – 17 km.)
Lørdag 29. september:
09.00
afgang fra klubhuset i Hobro (vi mødes og pakker kajakker og udstyr kl. 08.00)
10.00
afgang fra Gravlev
12.00
frokost ved Voldsted (Nybro) (1 time)
15.00
forventet ankomst til Gerdingvej
16.00
forventet afslutning i klubhuset i Hobro

Distancer:
Lindenborg Å
Gravlev
Buderupholmvej
Volsted (Nybro)
Gerdingvej
Lindenborg Gods
Egensevej
Lindenborg Å (Udløb i Limfjorden)

Buderupholmvej
Volsted (Nybro)
Gerdingvej
Lindenborg Gods
Egensevej
Lindenborg Å (Udløb i Limfjorden)
Shelterpladsen for enden af Nørkærsvej

Km.
Km. totalt
5,50
5,50
4,50
10,00
7,00
17,00
4,00
21,00
14,00
35,00
2,50
37,50
2,00
39,50

Praktiske oplysninger:
Turen gennemføres for alle kajaktyper og IPP niveauer - vi ror i samlet flok eller i passende grupper alt efter tempo.
Vi har spist morgenmad hjemmefra.
Vi medbringer frokost samt vand til én dag. Andre fornødenheder efter eget behov.
Kajakker transporteres på traileren og roerne med udstyr i færrest muligt biler til Rold Storkro samt retur fra
Gerdingvej.

Alternativt program: (Gravlev – Limfjorden – 39,5 km.)
Lørdag 29. september:
07.00
afgang fra klubhuset i Hobro (vi mødes og pakker kajakker og udstyr kl. 06.30)
08.00
afgang fra Gravlev
10.00
kaffepause ved Voldsted (Nybro) (30 minutter)
12.30
frokost ved Lindenborg Gods (1 time)
15.30
kaffepause ved Gudumlund (30 minutter)
18.00
forventet ankomst til shelterpladsen ved Limfjorden (Nørkærsvej)
19.30
forventet afslutning i klubhuset i Hobro

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.
Kajakker transporteres på traileren og roerne med udstyr i færrest muligt biler til Rold Storkro samt retur fra
Limfjorden. Aftensmad (evt. sandwich) kan evt. arrangeres, når deltagerantallet kendes.

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

Tilmelding:
Tilmelding til Kirsten eller Jesper SENEST 24. september 2018.

Kontaktoplysninger:
Kirsten

60 85 12 87

Jesper

29 84 12 69

