Skanderborg - Randers

DFfR - 3 dage
Tur 1:
søndag eftermiddag 4/7 torsdag formiddag 8/7
(roning: mandag, tirsdag og onsdag)
Tur 2:
torsdag eftermiddag 8/7 mandag formiddag 12/7
(roning: fredag, lørdag og søndag)
(Der er mulighed for at tage hjem, når turen er
færdig i Randers)
Pris: 1600 kr.
Tilmelding senest 1. april 2021
(deltagerne bliver udvalgt efter DFfR’s
retningslinjer om køn, alder og geografisk
spredning)
Det bliver en 3-dages tur.
Turen er beregnet på 12 roere, i 4 stk. 2åres
inriggere (inkl. 1 turleder)
Vi medbringer morgenmad og frokost til alle
dage, men om aftenen går vi ud og spiser på
restaurant (aftensmaden er ikke inkluderet i
prisen)
Krav til deltagerne:
Du skal kunne ro 40-50 km
hver dag i 3 dage.
Du skal være i stand til at
hjælpe med at bære både.
Du skal kunne skifte plads og
ro i bølger.
Du skal kunne svømme 300m.

Dag 1: 50 km (2 overbæringer)
Vi starter i Skanderborg og ror igennem de to
Skanderborgsøer og ind i den smukke og smalle
Tåning å. Her bliver styrmandens
kommandoegenskaber, og roernes evne til at adlyde
kommandoer, sat på prøve.
Midt i Tåning å kommer det første overbæringssted,
hvor bådene skal tømmes, bæres over landevejen
og herefter pakkes igen.
Herefter går turen over Mossø (Danmarks fjerde
største sø). Når vi kommer ind i Gudenåen ror vi op
til landevejen i Ry, hvor vi for anden gang denne dag
skal pakke bagagen ud af bådene og bære dem over
en landevej for igen at pakke dem.
Efter frokost går turen igennem Silkeborgsøerne,
hvor vi får et kig til Himmelbjerget, inden turen
fortsætter mod Silkeborg, hvor vi skal overnatte.

Dag 1:
Skanderborg - Tåning å
10 km
Tåning å - Ry landevej (frokost) 19 km
Ry landevej - Silkeborg
18 km

Dag 2: (35 km)
Vi starter på den korte tur i dag. Denne dag
møder vi måske de ”frygtelige kanoer” med
turister i, der ikke kender søvejsreglerne.

Silkeborg - bro v. Trust Camping
20 km
Bro v. Trust Camping - Tange Roklub 15 km

I Silkeborg skal vi igennem slusen og ud i Silkeborg
Langsø. Når vi kommer ind i åsystemet igen får vi
forhåbentlig lidt medstrøm hele vejen til Tange
sø. Frokosten holder vi lige efter Trust Camping.
Vi overnatter i Tange Roklub, som ligger i
nordenden af Tange sø.

Dag 3: (41 km)
Vi starter ud fra Tange Roklub for at ro 1 km til
Tangeværket, hvor vi skal pakke bådene ud og
bære/køre bådene over til den anden side af
Tangeværket.
Tangeværket er Danmarks ældste
vandkraftværk fra 1921 og fungerer den dag i
dag stadigvæk som vandkraftværk. I 1921
forsynede det ¼ af Jyllands elforbrug, i dag er
det 3000 husstande.

Tange Roklub - Tangeværket
1 km
Tangeværket - Langå Camping 23 km
Langå Camping - Randers Roklub 17 km
Tilmelding til Claus Lerche, tlf. 25126625
c.lerche@outlook.dk, senest 1. april 2021 (du får en
bekræftelse når tilmeldingen er modtaget.)

Efter Tangeværket går turen videre op ad
Gudenåen (her er der en del medstrøm). På
denne strækning bliver Gudenåen bredere,
men der er ikke nær så mange kanoer man skal
kæmpe med. Vi holder frokost ved Langå
Camping.
Lige inden vi når til Randers ror vi under E45,
inden vi rammer Randers Roklub.
Når vi har rengjort både afslutter vi turen med
at gå ud og spise/sove i Randers, inden vi kører
hjem.

Tilmelding til
Skanderborg - Randers
3 dages tur
Jeg tilmelder mig til: sæt kryds
Tur 1: (4/7 - 8/7)

____

Tur 2: (8/7 - 12/7)

____

Hvis den ene tur bliver overtegnet, vil jeg gerne med på den anden tur: JA___ NEJ____
Klub:
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
Tlf.nr:
Fødselsdato:

Langtursstyrmand: Nej  Ja  År:

T-shirt-str.: S – M – L – XL – XXL (cirkel omkring det ønskede) Dame-  Herremodel 
Tidligere deltagelse på DFfR-ture i ind-/udlandet JA  NEJ  Hvis ja hvilken/hvilke?

_____________________________________
Deltagers underskrift

_____________________________________
Formand eller rochefs underskrift

Klubben godkender med sin underskrift, at denne roer
- er i stand til at ro 40 – 50 km flere dage i træk
- er stærk, i god roform og udholdende
- har erfaring med roning i bølger, vind og strøm
- kan bære både
- har aflagt svømmeprøve på 300 meter indenfor det sidste år
- at klubben kan stille én 2 åres inrigger til rådighed (kaskoforsikret), hvis det er nødvendigt.
Spørgsmål stiles til/tilmeldinger til turen sendes til:
Claus Lerche, tlf. 2512 6625, c.lerche@outlook.dk, senest d. 15/4 2021.

