
 

DFfR laver to ture i sommeren 2023 til farvandet omkring Karlskrona i Sverige.   

Karlskrona er en gammel svensk flådehavn og farvandet omkring byen er karakteriseret ved at have mange 

små øer med skær omkring. Disse øer og skær udgjorde et perfekt forsvarsværk mod angribende skibe. I 

dag findes der stadigvæk mange af de små forsvarsværker på de små øer. Samtidig med at Karlskrona er en 

stor militær flådebase, er der også et meget stort marinemuseum i byen. I Karlskrona ligger også Sveriges 

største trækirke, Amiralitetskyrkan.  

   

Karlskrona by ligger på mange små øer og nogle 

af disse øer er optaget på UNESCO’s 

Verdensarvsliste.   

Selvom vi skal bo udenfor Karlskrona, skal vi 

selvfølgelig ind og ro rundt om og igennem 

Karlskrona bymidte, hvor det er muligt.  

   

Overnatning og forplejning  

Vi skal bo og have base på Senoren Camping, en campingplads, der ligger ca. 15 km uden for Karlskrona. Vi 

skal bo i 4 hytter på campingpladsen, og campingpladsen sørger for fuldpension til os, så de laver al vores 

mad. https://kustgardensenoren.se/  

  

Roturene  

Vi starter hver dag fra Senoren 

Camping og ror ud derfra. Alle skal 

ro alle dage.  

Planen for roturene er som altid 

afhængig af vejret. Vi påregner at 

ro mellem 130 og 170 km (3 eller 4 

dage).  

  

Det er vigtigt, at du er i stand til at 

ro flere dage i træk. Du skal være 

indstillet på at kunne komme til at 

ro i vind og krappe bølger. 

Desuden skal du have aflagt 

svømme- samt  

vesteprøve i vand (i henhold til DFfR’s Langtursreglement), og du skal være fortrolig med at skifte plads i 

båden undervejs, måske endda på en anden måde, end du er vant til (det aftales på dagens bådhold).  
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Praktiske forhold:   

Max. 18 personer (incl. turlederne) kan deltage i hver af turene. Vi ror i seks to-årers inriggere, som vi hver 

dag tager på land – evt. ved hjælp af bådruller - og anbringer på stranden.    

  

Pris og tidspunkt:  

1. tur   

- fra fredag aften den 7. juli til tirsdag den 11. juli (kl. 14.00)     

3½ rodage                        

2. tur   

 2850 kr.  

- fra tirsdag den 11. juli sidst på eftermiddagen til søndag den 15. juli (middag)    

4 hele rodage                                  3150 kr.  

  

Deltagerne sørger selv for transport til og fra Karlskrona derudover.  

  

Prisen dækker overnatninger, leje af både, transport og trailerkørsel, forsikring, en lækker tur-T-shirt samt 

fuld forplejning, excl. drikkevarer, som vil kunne købes til fornuftige priser.  

  

Tilmelding:  

Senest den 1. marts på vedhæftede tilmeldingsblanket, som skal underskrives i din klub – af formand eller 

rochef/langtursrochef, der hermed bekræfter, at du er i stand til at gennemføre en sådan tur, samt at jeres 

klub – såfremt der bliver brug for det – vil stille en fuldt udstyret 2-åres inrigger til rådighed for turene.     

  

I tilfælde af overtegning forbeholder turledelsen sig ret til at sikre en bred geografisk og aldersmæssig 

spredning af de tilmeldte deltagere samt at sikre en passende blanding af nye og erfarne roere. Man kan 

kun påregne at deltage på én DFfR-tur om året, medmindre der er ledige pladser.  

  

Obs!   

Senest 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb får du besked på, om du er med på turen, og kort tid derefter 

vil du fra DFfRs bogholder modtage en anmodning om betaling af deltagerbeløbet, senest den 1. maj 2023.    

Beløbet indbetales/overføres på den måde der opgives fra DFfRs sekretariat.     

Tilmeldingen er bindende efter 1. maj 2023, og pengene tilbagebetales normalt ikke ved senere framelding  

– medmindre en anden turdeltager kan overtage din 

plads.       

Husk at have styr på dine forsikringer, ansvar og 

afbestillingsforsikring.  

  

Nærmere oplysninger samt svar på evt. spørgsmål kan du 

få hos en af turlederne:    

Tina Espander, Københavns Roklub, tlf. 2255 6346, info@espanderpsykologi.dk Claus 

Lerche, Nyborg Roklub, tlf. 2512 6625, c.lerche@outlook.dk  

       

  



Tilmelding - Karlskrona 2023  
1. tur - 3½ rodag ________ (2850 kr.) 2. tur - 4 rodage ________ (3150 kr.)  

 

Klub:   

Navn:   

Adresse:   

Postnr./by:   

E-mail:   

Mobiltelefon:   

Fødselsdato:   

Langtursstyrmand? Ja:  Hvornår:      Nej:  

Roede km i 2021:      Roede km i 2022:   

  

Tidligere deltaget på DFfR-ture i ind-/udlandet Ja __ Hvornår?:      Nej:  

  

T-shirt størrelse (dame-/herrefacon): XS – S – M – L– XL – XXL (slet de modelstørrelser, du ikke skal have)   

  

Er du interesseret i at komme med på den anden tur,  hvis 

der ikke er plads på denne tur? Ja__  Nej __ 

  

Med underskriften står du og klubbens bestyrelse inde for følgende:   

- at du er i besiddelse af den fornødne roerfaring til at deltage i turen.  

- at du skal være fortrolig med at skifte plads i en inrigger på forskellig vis, have kendskab til at ro i 

bølger/vind, være i stand til at bære bådene og er i den nødvendige form til at ro mellem 40 og 55 

km pr. dag 3-4 dage i træk.   

- at du har roet 200 km inden turen.  

- at klubben - ved forespørgsel fra turledelsen - kan stille en velfungerende 2-åres inrigger til 

rådighed. (bådene bliver kaskoforsikret)  

  

Deltagers underskrift ______________________________  

  

Klubbens underskrift ______________________________  

  

Senest tilmelding d. 1. marts 2023 til Karlskrona2023@gmail.com - Du modtager kvittering på, at din 

tilmelding er modtaget.  

  

Udfyld ovenstående, print det ud, få bestyrelsen til at skrive under, tag et billede af tilmeldingen og send 

billedet til Karlskrona2023@gmail.com  


