Grækenland
Fællestur i inrigger og
kajak til Tolo
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Efter et godt informationsmøde onsdag den 8. marts om turmuligheder med inrigger og
kajak ved og omkring byen Tolo, samt om Tolo Roklub, er der nu lagt et program for
fællesture til Grækenland i 2017 og 18. Flere af deltagerne på mødet så frem til at deltage i 2018, så her er oplægget til turen i 2018.
Turen finder sted i St. Bededagsugen, uge 17, fra lørdag den 21. april til lørdag/ søndag den
28./ 29. april 2018.
Vi har på nuværende tidspunkt råderet over 4 inriggere
(toer med styrmand), samt 6 havkajakker ( 2 stk. Prijon
Seayak 500 LV, 2 stk. Prijon Seayak Classic, samt 2 stk.
Hasle Ekscursion). Prijon kajakkerne er nyindkøbte. Hasle
kajakkerne er af ældre dato. Kajakker kan reserveres i forbindelse med tilmelding efter først til mølle princippet.
Da der er stor efterspørgsel på både kajakkerne og inriggerne, skal tilmelding ske senest torsdag den 26. april 2017 til Henrik på mail eller telefon,
eller skriv dig på listen, der er ophængt i klubhuset. Så snart du tilmelder dig, modtager du en
mail med et kontonummer til indbetaling af 250 kr. i depositum for bådleje. Det er muligt at
framelde sig og få depositum tilbage frem til 3 måneder før turen afvikles.
Økonomi: Prisen er budgetteret til 7000 kr. inkl. bådleje, fly, billeje, overnatning, alle måltider.
Det er en klubtur, der arrangeres uden medvirken af et rejsebureau, og økonomien skal hvile i
sig selv. Der kan derfor forekomme ekstra opkrævning af underskud eller tilbagebetaling af
overskud. Deltagerne skal inden betaling af depositum have tegnet en rejseforsikring med sygdomsafbestillingsforsikring.
Krav til deltagerne: Deltagerne skal være frigivet havkajakroer eller inriggerroer. Mindst en af
roerne i hver inrigger skal være langtursstyrmanduddannet. Ligeledes skal hver deltager være medlem af Tolo Roklub ( pris
250 kr./ år ) Læs mere om Tolo roklub: http://toloroklub.dk/
Tolo
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