FK Odsherred Kajak Klub,
Kajakøen

Nykøbingvej 132B, 4571 Grevinge
(overfor Gundestrup Grillen bag Audebodæmningen)

TUR KALENDER FOR FK ODSHERRED KAJAKKLUB 2019.

Bemærk:

Kat. 1:

Du har gennemført roskolen/IPP2
og må krydse farvande 1200 mtr. (kyst-til kyst)

Kat. 2:

Du er frigiver roer med LOG 50 kilometer
og kan ro 5 kilometer i timen i en vind på 5m/sek.

Kat. 3:

Du er frigivet roer, og kan ro 5 kilometer i timen
”i en vind på 5-8 m/sek.”

OBS:

Tjek klubbens opdaterede sikkerhedsregler
For alle arrangementer gælder:
Tilmeld dig til anførte turleder,
på telefonnummer/ SMS eller mail.,
så det er muligt at orientere alle, hvis turen
ændres/aflyses pga. vind, vejr mm.
Hvis intet startsted er anført, er startstedet altid fra
Kajakøen.
De fleste ture er baseret på:
Egen transport af kajak til og fra mødested.
Hvis du skal låne en af klubbens kajakker,
og/eller have hjælp til transport af en kajak,
skal du selv aftale det med nævnte person, som
har arrangeret turen.

Fredag den 31. Maj – søndag den 2. Juni. En oplevelsestur for roer og partner til en
forlænget weekend til Lolland med Finn som turleder. KAT. 2.
Hvis man ikke er roer i KAT.2, kan man også deltage i selve hytteturen.
Yderligere info om mad osv. vil fremkomme og senere til tilmeldte.
Tilmelding nødvendig og så tidligt som muligt til;
Finn: Telefon:4034 5412/ Mail: fs@vkst.dk
Overnatning: Urneborg,
(spejderhytte/ved 12 deltagere er prisen kr. 200,00 pr. person
Sted: Maglehøjvej 59, 4913 Horslunde,
Egen transport til og fra mødested.
Søndag den 30. Juni. Tissø rundt, ca. 12 km. KAT. 1,
Vi mødes kl. 9.30 ved Tissø Roklub, Søvejen 14, 4490 Jerslev Sj.
Tilmelding nødvendig dagen før, pga. vejr/vind til:
Egil: Telefon: 21858233/ Mail: egil.waltz@gmail.com
Egen transport til og fra mødested.
Lørdag den 20. Juli, Tur mod Kongsøre eller Bognæs alt efter vind og vejr, 15-18 km. KAT. 1
Vi mødes kl. 9.30 på Kajakøen
Tilmelding nødvendig dagen før, pga. vejr og vind til:
Ib: Telefon:2945 3951/ Mail: ibgj@mail123.dk
Lørdag den 3. August, En tur fra Skuldelev Havn mod Frederikssund, 15-20 km. KAT. 1
Vi mødes kl. 9.30 i Skuldelev Havn, Strandvejen (ca.) 91, Skibby
Tilmelding nødvendig dagen før pga. vejr/vind til:
Egil: Telefon/SMS: 21858233/ Mail: egil.waltz@gmail.com
Egen transport til og fra mødested.
Torsdag den 22. August – søndag den 25. August.
Tur til Klintholm Havn på Møn. Overnatning i Danlands 4-personers feriehuse. En forlænget
weekend for roer og partner. KAT. 2-3.
Mødested: Danland Feriehuse, Klintholm Havn, 4791 Borre
Tilmelding: 8 personer er tilmeldt, og der er bestilt 2 feriehuse,
men hvis man vil tilmelde sig turen, prøv at ring til mig (Dorit)
der kan evt. bestilles 1 feriehus til ca. Kr. 2650,00.
Der er plads til 4 personer. (En person på venteliste til turen)
Telefon: 21858232/ Mail: doritmaltesen@gmail.com
Egen transport til og fra mødested.
Søndag den 8. September Nexelø rundt, en god tur til at få kilometer i armene efter at du er
blevet frigivet roer. Ca. 10 – 12 kilometer. KAT. 2
Vi mødes kl. 9.30 ved Havnsø Hotel/kursuscenter, Havnevej 3, 4591 Føllenslev.
Tilmelding nødvendig dagen før pga. vejr/vind til:
Dorit: Telefon: 21858232/ Mail: doritmaltesen@gmail.com
Egen transport til og fra mødested.

Lørdag den 21. September, Kongsøre/Sandskredet, mod Stokkebjerg/Nykøbing bugt,
ca. 15-18 km, Kat. 2
Vi mødes kl. 9.30 Kongsøre/Sandskredet
Tilmelding nødvendig dagen før pga. vejr og vind til:
IB: Telefon: 2945 3951/ Mail: ibgj@mail123.dk
Egen transport til og fra mødested.
OBS:

Har du et forslag til en tur du kunne tænke dig at arrangere, så ring til
Karl Hvidtfeldt Nielsen 2084 5407, og turen kan muligvis etableres, hvis der er en
instruktør 1 der tager med på turen.
(kun nødvendig, hvis ikke alle er blevet frigivet).
Se hvor hjemmeside: FKO Odsherred Kajakklub (www.okkk.dk)
Se vor facebook gruppe: FKO Kajak

