Efterårshavkajaktur til
Mols og Helgenæs
3.—5. eller 6. november 2017
På opfordring fra flere seje drenge og piger springer jeg ud i
at søge nye efterårshavkajakturs udfordringer i Jylland.
Ideen er blevet drøftet rundt om bålet på tidligere års efterårshavkajakture, og taget godt imod.
Jeg har mulighed for at leje et eller to meget smukt beliggende
sommerhuse, der både ligger ved siden af hinanden og tæt på
tangen mellem Mols og Helgenæs. Her er der ideel mulighed for
at sætte kajakkerne i vandet og komme på tur næsten uanset
hvorfra vinden kommer. Målet er, at vi skal ro rundt om Helgenæs, men kan det ikke lade sig gøre, kan vi ro i Ebeltoft vig eller
Knebel vig.
Der er afgang fredag den 3. november. Oplægget er, at
bilerne kører enkeltvis til sommerhusene i løbet af fredagen afhængig af hvad deltagerne har mulighed for og ønsker. Jeg kører selv med traileren kl. 10 over Storebælt,
hvor vi vil være fremme ved husene efter 4½ time. Herefter indretter vi os, nyder naturen,
tjekker omgivelserne og forbereder aftensmad.
Lørdag tager vi på en lang dagstur rundt om Helgenæs. Vi skal være tilbage senest kl.16,
så vi skal tidligt op. Det er jo blevet vintertid. Fælles aftensmad og hygge, gerne udendørs
med grill, hvis vejret tillader det.
Søndag. Ny rotur et nyt sted. Vi tager frokosten med.
Der vil være forskellige afgangstidspunkter for hjemturen. Bilen med trailer kører hjem enten sent søndag eller tidlig mandag formiddag. Rengøring og afgangstidspunkt tilpasses.
Økonomi: Prisen for turen vil være mellem 800 kr. og 1000 kr. afhængig af deltagerantal
inkl. hytteleje, mad, rødvin og transport. Depositum på 400 kr. betales senest en uge efter
tilmelding. Restbeløbet betales på turen kontant eller mobilpay, når prisen er endelig beregnet. Ved framelding efter planlægningsmødet, hæfter man for depositum, hvis ikke en anden kan overtage ens plads. Går til hytteleje, transport m.v.
Tilmelding på opslaget i klubben, eller til undertegnede senest onsdag den 25. september, men meget gerne så hurtigt som muligt, så jeg kan bestille husene. For at kunne deltage skal du være frigivet og have vinterroningstilladelse. Hvis du ikke har vinterroningstilladelse, så kontakt undertegnede. Max. deltagerantal 16. Der er 6 sengepladser i hvert hus.
Ellers sofa, liggeunderlag eller telt. Fordeles efter først til mølle og på planlægningsaftenen.
Torsdag den 26. september kl. 20.30 holder vi et kort tur– og planlægningsmøde i klubben for at aftale kørsel, fællesgrej og pakning.
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