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Grækenland

Fællestur i inrigger og
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Kære medlemmer af Frederiksværk Ro

– og Kajakklub

Efter et godt og velbesøgt medlemsmøde tirsdag den 26.
juni om turmuligheder i Middelhavet i 2018 og 19, er der nu
lagt et program for fællesture til Grækenland i 2019. Flere
af deltagerne på mødet har allerede forhåndstilmeldt sig.
Her er oplægget til to ture i 2019.
Første tur finder sted i Påskeugen, uge 16, fra lørdag den 13. april til
søndag den 21. april 2019, med råderet over 3 inriggere (toer med styrmand), samt 8 havkajakker.
Anden tur finder sted i uge 40, fra lørdag den 28. september til søndag
den 6. oktober, med råderet over 2 inriggere (toer med styrmand), samt 8 havkajakker.
De to uger er valgt af mødedeltagerne og mig, fordi det stort set er de eneste uger med både ledige kajakker og
inriggere i 2019.
Da vi kun kan holde på reservationen i kort tid, skal tilmelding ske hurtigt og senest den 19. juli 2018.
Pladserne tildeles efter først til mølle princippet, dog således, at de medlemmer, der har forhåndstilmeldt sig før
eller under mødet, har fortrinsret til pladserne frem til fredag den 7. juli. Dem der har forhåndstilmeldt sig skal
bekræfte deres tilmelding på mail til mig og på tilmeldingslisten/ - listerne i klubben.
Tilmelding foregår ved at skrive sig 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 båddepositum. Det er muligt at framelde sig og få depositum for bådleje tilbage frem til 3 måneder før turen afvikles.
Økonomi: Prisen er budgetteret til 7000 kr. inkl. bådleje, fly, transfer/ 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/
Bedste hilsner
Henrik Lakner, mobil: 28719113
henrik.lakner@skolekom.dk

Tolo

