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Tag med på en 14 dages Ro- og Oplevelsestur i 

Nordnorge. Endnu en gang arrangerer vi i DFfR regi en 

Arctic Rowing Tour. Denne gang til Tromsøfjorden og de 

nærliggende fjorde samt fjelde. Tromsø er Nordnorges 

hovedstad også kaldet ”Nordens Paris” 

Desuden skal vi på et Arktisk eventyr på Svalbard - så 

bliver det ikke større! 

 

Roningen bliver i Tromsøs fjorde og omegn i 2 årers 

inriggere, Coastal-4 samt i havkajakker. Vedrørende 

Svalbard har vi et håb om at komme ud og ro i en fjord 

eller to, men vi ved det ikke med sikkerhed endnu. 

 

Tidspunktet for denne tur bliver fra lørdag d. 9. juli til 

mandag den 18. juli i Tromsøområdet og samme dag tager vi med fly til Svalbard indtil vi skal hjem tidligt 

søndag morgen søndag d. 24 juli. Vi har booket flybilletter nu og er ved at booke indkvarteringer. Vi er i god 

dialog med  fragttransporter fra Danmark til Tromsø og Svalbard.  Vi håber så på, at det bliver OK at rejse 

med de udfordringer der kan være pga. af COVID19 og de forbehold og regler der evt. måtte være til den tid. 

 

Transport af alle: Bliver med fly til Tromsø og Svalbard. 

Transport af både bliver med færge, sikkert nok Hurtigruten enten på trailer eller container. 

Indkvartering: Bliver en blanding af hytter, vandrerhjem, lejligheder samt polartelte. 

Deltagerantal: max 25 inkl. turlederne og minimum 20 for at det kan løbe rundt. 

 

Hvad skal vi så opleve? 

Selve roningen bliver stjerneroture, og vi skal overnatte en 2-3 steder i Tromsøområdet, som vi så skal ro ud 

fra. Vi skal selvfølgelig opleve selve byen Tromsø, de mange gamle træhuse, Den Arktiske Katedral, og opleve 

en midnatskoncert i midnatssolens skær. Byen er fyldt med historie. Vi skal også op med Gondolbanen på 

fjeldet Storsteinen og se den storslåede udsigt over byen og fjordene. 

 

Roturene bliver som sagt rundt i 

dette fjordsystem, dagture ca. 

20 til 35 km. Med en enkelt tur 

på ca. 45 km Der bliver roture 

langs Kvaløya , Tromsøya rundt 

og andre dejlige strækninger. 

Og lige meget hvor man ser 

hen, er det bare fantastisk 

smukt natur, som skal opleves. 

Vi skal opleve små bygder med 

deres historie, og vi skal på 

fisketur. Og vi skal ud og ro 

midnatsroning!, opleve en af de flotte sandstrande. Også mulighed for vandreture på nogen af de flotte 

fjelde, f.eks.. Lyngalperne. Vi skal også på sightseeing eller rotur ved Sommarøy. 

 

Tromsø 

Lyngenfjorden, Tromsø 
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Hvordan kommer vi rundt i Tromsø området når vi ikke ror? Det gør vi med bus og lejet bil til traileren.                                                                                                                              

 

Svalbard 

Så er der jo en stor oplevelse mere. Vi skal 

også på et eventyr til Svalbard. Vi har været 

der før og det er en bare en helt fantastisk og 

storslået natur. Og lad os slå fast med det 

samme, al færdsel på Svalbard uden for byen 

bliver med lokal guide på, som bærer våben af 

hensyn til isbjørnene. Og det bliver også med 

guide/vagt på hvis vi kommer ud og ror.  Men 

det er så absolut muligt at komme på flere 

dejlige ture rundt på Svalbard med skib eller 

motorbåd, havkajak, vandreture, sommer-

hundeslædekørsel osv. En af sightseeings-

turene bliver til den russiske mineby 

Barentsburg, måske en tur til Ny Ålesund, vandretur på det lokale fjeld ved Adventsfjorden, minebesøg.  Der 

er håb om at komme til at ro en dag eller to i det område i inrigger. Nu må vi se - meget skal falde på plads. 

 

Vejret:  Vejret bliver afgørende for 

de daglige aktiviteter, både hvad 

angår roning, vandreture og 

sightseeing, så du skal være 

indstillet på, at der kan forekomme 

ændringer og improvisationer i 

turplanen. Det er vejret der 

bestemmer. Derfor har vi også en 

Plan A, B, C, D osv. for denne type 

tur.  Vandtemperatur gennemsnit 

ca. 10 grader i fjordområdet i juli 

måned. Og på land omkring de 15 

grader i gennemsnit.  For Svalbard 

er temperaturerne noget lavere.  

 

Tøj og udstyr:  Når vi nu skal til Tromsø og Svalbard, vil vi også komme med lidt flere informationer til dem, 

der skal med på turen, om hvad der kan være fornuftig påklædning at have med, når vi skal ro og når vi skal 

være på land, samt hvad vi ellers får brug for af udstyr som f.eks. en god sovepose. Der vil også komme 

nærmere besked om mere udstyr. 

 

Pris 

Prisniveauet bliver ca. 20.000 kr. for turen med fly, bådtransporter, overnatning, mad, og de fleste udflugter.  

Drikkevarer er for egen regning. Og der bliver også muligheder for at gå ud og smage på den lokale mad. 

Prisen er pt. udfordret af de høje energipriser og den aktuelle situation i Europa (skibene sejler på gas), men 

vi håber at den kan holde. Vi vil gøre alt for at det lykkedes. 

 

Longyearbyen, Svalbard 

 

Sommarøy, Tromsø 
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Krav til deltagerne 

Ligesom ved de tidligere ture til de nordlige breddegrader vil der være fysiske og romæssige krav til 

deltagerne, der skal opfyldes for at komme i betragtning til turen. 

 

SIKKERHEDSKRAV TIL DELTAGERNE 

Ved din og klubbens underskrift på tilmeldingsblanketten bekræfter begge parter, at du vil opfylde 

nedenstående sikkerhedskrav inden 1. juli 2022. Kun ved opfyldelse af disse kan du deltage som roer på 

turen, ellers kan du være med på land. 

• Du skal ro mindst 250 km i 2022 eller mere i robåd (inrigger eller coastal) og/eller kajak 

• Du skal have været aktiv roer i rosæsonen 2021 

• Du skal være fortrolig med roning i coastal4, dvs. ro med 2 årer, hvis du vil ro i denne bådtype 

• Du skal kunne skifte plads i den/de valgte robådstyper uden problemer 

• Du skal kunne styre og ro også i bølger 

• Du skal tage entringsprøve i den/de valgte robådstyper i 2022 (må godt få hjælp af medroere) 

• Du skal tage kæntrings-/entringsprøve i kajak og eller makkerredning i 2022 (kun kajakroere) 

• Du skal have prøvet at ro 45 km ud i et stræk i 2022 og være i stand til at ro flere dage i træk. 

• Du skal kunne fremvise et svømmebevis på 600 meter ikke ældre end 1/6-2021 

• Du skal oplyse om kroniske sygdomme og regelmæssigt medicinforbrug ved tilmeldingen 

• Du skal kunne lide og ro med høje fjelde omkring dig 
 

Turledere 

Turlederne er indtil videre Kate og Jesper Skavin, som efterhånden har ganske meget erfaring i at lave 

sådanne Arctic Ro- og Oplevelsesture i DFfR regi, og der kommer en turleder mere på. Vi har tidligere lavet 

tilsvarende ture:  2014 Grønland, 2016 Lofoten, 2018 Island, 2020 Færøerne plus så mange andre roture 

rundt omkring i Europa. 

 

Er du interesseret? 

Hvis dette har vakt din interesse og du har lyst og mulighed for at 

tage med, så skriv til os på nedenstående mail helst inden den 18. 

februar 2022. Ring også gerne hvis du har nogen spørgsmål.  

 

Tilmelding og betaling 

Hvis du vil med, sender vi tilmeldingsblanketten til dig eller du 

henter den på www.roning.dk. Den skal udfyldes og returneres så 

hurtigt som muligt. Betalingen vil blive opdelt i flere rater frem til 

juli. Første rate på 6.000 kr. vil blive opkrævet umiddelbart efter 

tilmelding for at kunne betale flybilletterne. 

 

Forsikring 

Vi kaskoforsikrer bådene, men du skal selv sørge for at have din rejseforsikring og afbestillingsforsikring i 

orden. Det er et myndighedskrav for indrejse til Svalbard, at du har en rejseulykkesforsikring, der dækker 

Svalbard. 

 

Kontakt 

Kate Skavin: Mobil 40868983, email: kate@skavin.dk  

Jesper Skavin: Mobil 40791002, email: jesper@skavin.dk  

http://www.roning.dk/
mailto:kate@skavin.dk
mailto:jesper@skavin.dk

