
Fur Rundt Marchen – lørdag den 8. juli 2023            

Efter et par års (corona) pause vil vi genoptage traditionen, hvor vi 

fra Fur Baadelaug inviterer roere fra Nordjysk Ronetværk med på rotur i inrigger/kajak i forbin-

delse med Fur Rundt Marchen.  

 

I år vil vi gerne udstrække tilbudet til roere fra hele resten af landet, som måske er på tur i 

Limfjorden – og evt. kunne tænke sig at kombinere denne dagsoplevelse med anden roning. 

 

Både og kajakker gøres klar fra kl. 7 lørdag morgen, og vi forventer afgang i samlet flok kl. 8.30. Tu-

ren er på ca. 25 km og tager en HEL dag - det tager nemlig tid, når der skal holdes 3 pauser på de fa-

ste rastepladser, hvor der kan købes kaffe/te, rundstykker, pølser, kage, fadøl mm. dagen igennem. 

Ro-turen er på ”gør-det-selv” basis, og man ror i egne, medbragte både. Prisen for deltagelse er kr. 

20 i deltagergebyr. Der er ingen forplejning ud over det, som kan købes på de 3 rastepladser, vi 

besøger på turen rundt. 1. rast er efter ca. 10 km (rundstykker og kaffe), I er selvfølgelig også 

velkomne til at medbringe egne madpakker. 

Fur Rundt Marchen er en folkefest på Fur, hvor op imod 1.000 deltagere går, cykler, ror og 

sejler rundt. Der er boder og musik samt mulighed for at købe aftensmad på havnen fra kl. 17 

til 19. Der er forsalg til spisningen fra Dagli’ Brugsen på Fur ca. 1 uge før, og billetter kan 

forudbestilles på 97 59 30 03. 

Der er i begrænset omfang mulighed for at slå små telte op  

på græsplænen ved Fur Hytten, og det er ganske gratis. I er  

velkomne til at komme allerede om fredagen. Der er toiletter 

i Baadelauget og bad kan købes på havnen. Alternativt kan  

overnatning ske på Campingpladsen - på kroen – eller evt. på  

bed & breakfast, se visitfur.dk/fur/overnatning !    

Vi vil gerne høre fra klubber eller rohold, der kunne tænke 

sig at deltage – og vi hører også gerne fra jer, hvis I har  

spørgsmål til arrangementet. Sidste tilmeldingsfrist inkl.  

betaling (MobilePay) er 1.juli 2023!           Fur Baadelaug med Fur-Hytten i forgrunden 

Vi opfordrer til at I, hvis I laver jeres egen klubtur på dagen, af respekt for de over 100 fri-

villige på Fur som står for alt det praktiske, tilmelder jer arrangementet og betaler de kr. 20 i 

deltagergebyr inden start.   

Det kunne være sjovt at se rigtig mange roere på Fur! 

Rohilsen - Helle og Peter Havtorn, Fur Baadelaug /helleraegaard@yahoo.dk /61995058. 
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