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Et vaskeægte langturstilbud i sommeren 2019:

Vi afprøver lige endnu engang en idé, der faktisk har ”spøgt” i flere år: En kortere ferielangtur – en ”halv
tur” så at sige - med fast overnatningssted i hus eller hytte med gode sovepladser samt mulighed for nogle
dages roning ud i forskellige retninger på gode, solide heldags-roture – intet landhold, lækker forplejning
tilberedt og nydt i fællesskab - og samtidig med tid til aftenhygge og godt samvær med rokammerater fra
mange andre klubber! En tur for roere, der enten ikke har så megen tid – eller måske knap så mange
kræfter – eller som bare synes, en kortere tur passer bedre for dem!
Vi prøvede ”modellen” for to år siden i Marstrand – i ret dårligt vejr, med knap så meget roning som tænkt,
men med rigtig godt samvær, og til de fleste deltageres fulde tilfredshed! Denne gang har vi valgt et hjørne
af Danmark, hvor mange roere – bortset fra de lokale, selvfølgelig! – måske aldrig har roet?

Danmark er jo stadigvæk dejligst!!
Vi tilbyder i sommeren 2019:
To forskellige ture – én hen over en forlænget weekend
– og én på hverdage. Hver tur har fire overnatninger i
lækre luksus-campinghytter med veludstyret køkken, bad
og toilet på Nakskov Fjord Camping – samt tre hele dages
herlig roning ud i forskellige retninger, alt efter vejr og
vind, selvfølgelig!
Ikke noget landhold, alle skal af sted hver dag – på rohold
der blandes omhyggeligt - og skal være i stand til at ro
dagsture på ca. 30-35 km.
Kig evt. ind på www.nakskovfjordcamping.dk!
Tur 1:
Fra torsdag den 4. juli sidst på eftermiddagen til mandag morgen den 8. juli (3 dages roning)
(mulighed for, at de der gerne vil, KAN køre hjem efter afslutningsmiddagen søndag aften)
Tur 2:
Fra mandag den 8. juli efter frokost til fredag morgen den 12. juli (3 ½ dages roning)
(også her er det naturligvis muligt at køre hjem efter afslutningsmiddagen, hvis man ønsker det)
Roturene arrangeres med hjælp fra Nakskov Roklub – og herfra ror vi på dag 1 bådene ud til campingpladsen - og retur igen den sidste dag, så næste hold kan overtage bådene i roklubben.
De næste tre dage skal vi ro! Først den ene vej – og så den anden - og den tredje vej, forhåbentlig!
Turmulighederne er i hvert fald så mange og gode, at vi nok skal opleve flotte steder hver dag! Vi slutter
med en hyggelig farvel-middag den sidste aften.
Detaljerne omkring skift mellem de to hold afklares præcist, når vi ser, hvor de forskellige deltagere
kommer fra – det er helt forståeligt, hvis nogle vil vælge at køre hjem efter afslutningsmiddagen, selv om vi
gerne ser, at I overnatter!
Planen er naturligvis som altid afhængig af, hvad vejr og vind vil tillade os. Det vil sige, at selv om vi har en
plan, så kan vi meget let komme til at ændre på den undervejs – selv på så kort en tur!

Vi påregner at ro mellem 80 og 100 km i løbet af de tre 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 bølger, og du skal være fortrolig med at
skifte plads i båden undervejs, på den måde de enkelte rohold nu aftaler det, ligesom det er en forudsætning, at du er indstillet på et tæt samvær med andre roere. Der bor 4 personer i hver af hytterne (5 i den
ene) – i gode senge.

Praktiske forhold: Max. 21 personer (incl. turlederne) kan deltage i hver af turene. Vi ror i to-årers
inriggere, som vi hver dag tager på land og anbringer på stranden – ved hjælp af bådruller.
Alle deltager i forplejnings- og andre opgaver. Der er et ualmindeligt veludstyret køkken i hver af de fem
luksushytter, bl.a. med opvaskemaskine.

Pris:

Kr. 1.650 pr. tur.
Prisen dækker overnatninger, leje af både, transport og trailerkørsel, en lækker tur-Tshirt
samt fuld forplejning, bortset fra drikkevarer, som vil kunne købes til fornuftige turpriser.

Tilmelding: Senest den 15. 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 turen/e.
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.
Obs! Senest 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb får du besked på, om du er med på turen, og kort tid
derefter vil du fra DFfR modtage en anmodning om betaling af deltagerbeløbet senest den 15. maj 2019.
Beløbet indbetales/overføres på den måde der opgives fra DFfRs sekretariat.
Tilmeldingen er bindende efter 15. maj 2019, og pengene tilbagebetales normalt ikke ved senere
framelding – med mindre en anden turdeltager kan overtage din plads.

Danmarks smukkeste rofarvand – siger de lokale…
Lad os se om de har ret!!

Nærmere oplysninger samt svar på evt. spørgsmål
kan du få hos en af turlederne:
Lise og Allan Pedersen, Aalborg
Tlf. 9818 2785 – evt. mobil 2890 4970
eller email: lisep2906@gmail.com

På gensyn til en herlig tur!
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Tilmelding til sommer-langtur

UGE 27-28, 2019
Tur 1: 3.-7. juli  - Tur 2: 8.-11. juli 

(sæt kryds for valg, TAK)

Klub:

Navn:

Adresse:

Postnr./by :

Mobil tlf.: :

E-mail:

_______________________

T-shirt-str. (S/M/L/XL/XXL) ___________________

Fødselsdato:

Langtursstyrmand: NEJ / JA – år:

Roerfaring: Ca. antal år?

Antal km de sidste 2 år?

/

Hvis min ønskede tur er overtegnet, har jeg lyst til at deltage i den anden tur? JA  NEJ 
Jeg har tidligere deltaget på DFfR-ture til udlandet eller i Danmark
(årstal)?

JA  NEJ  - hvis ja, hvornår

Deltagers underskrift

Klubbens underskrift
Klubben godkender denne deltager til denne langtur på de beskrevne betingelser og står hermed
inde for, at roeren har de fornødne forudsætninger for deltagelse – og har aflagt en gyldig svømmeprøve, samt at klubben om nødvendigt vil stille en fuldt udstyret 2-åres inrigger til rådighed for turen/e..
Tilmelding sendes hurtigst muligt og senest den 15. marts 2019 til:

Lise og Allan Pedersen
Nørholmsvej 25, 9000 Aalborg
evt.: lisep2906@gmail.com

