Mosel
Uge 42 - 2019

Tag med på DFfR langturen til floden Mosel
Maleriske landskaber, gamle borge og vinranker så langt øjet rækker. Glæd jer til en skøn
langtur i let medstrøm på den bugtende og naturskønne Mosel.
Roning på Mosel mellem klipperne med grønne vinranker gør turen til en sand nydelse.
Undervejs passerer vi mange hyggelige byer f.eks. Koblenz, Zell, Trier, Bernkastel-Kues,
Traben-Trabech og Cochem. Vi skal igennem mange sluser, hvilket er en oplevelse i sig selv.
Turen starter i Kolding søndag d. 13/10, hvor I tidlig morgen skal med bus mod Luxemborg.
Mandag morgen læsses traileren af i Port de Plaisance i Schwebsange og roturen kan
starte. Efter 6 rodage slutter turen lørdag i Koblenz ved Deutsches Eck, hvor Mosel løber ud
i Rhinen. Bådene læsses atter på traileren. Søndag morgen d. 20/10 kører bussen jer retur
til Kolding, hvor I forventes at være fremme først på aftenen.

Roningen
Vi skal ro i 2-årers inriggere, som lånes i
deltagernes klubber.
Cochem er en rigtig hyggelig vinby med ca.
6000 indbyggere. Byens vartegn er den
imponerende borg Reichburg.

Klubbernes bestyrelser skriver derfor
ved tilmeldingen under på at stille en
velfungerende 2-åres inrigger
vederlagsfrit til rådighed.

Burg Thurant, Alken.

Dagsdistancerne er på 30 – 50 km.
Turledelsen sætter nye bådehold
dagligt, alle har 1 landdag.
Hver dag gennemgås dagsdistancen med
langtursstyrmændene.
Samlet rodistance: 235 km

”Mosels Perle”
Bernkastel/Kues.

Deltagerne
Alle roere kan søge om at komme med på en af turen til Mosel.
Turene er for 21 deltagere (inklusiv turledelsen).
Du skal være i stand til at ro flere dage i træk. Det forudsættes også,
at du er fortrolig med at skifte plads i båden samt er i stand til at
bære, når bådene sættes i og tages op af vandet.
Din tilmelding skal underskrives af din klubs bestyrelse, som med
sin underskrift bekræfter, at du har den ovenfor beskrevne erfaring.
Trier er Tysklands ældste by. Byen er kendt
for sine velbevarede romerske bygninger,
blandt andet Porta Nigra, den bedst
bevarede byport nord for Alperne. Porta
Nigra er en stor romersk byport i den tyske
by Trier, og et af byens vartegn. I 1986
blev den opført på UNESCOs
verdensarvsliste som en del af
verdensarvsområdet Romerske
monumenter, Domkirken og Vor Frue Kirke
i Trier. Porta Nigra blev bygget omkring
180 e.Kr. i den dengang romerske by
Augusta Treverorum.

Tilmeldingsfristen er d. 15. maj. I tilfælde af overtegning
sammensættes deltagerholdene, så der sikres en bred geografisk
spredning med en passende blanding af nye og erfarne roere. Et af
formålene med ferieturene er at skabe kontakt mellem roere fra
forskellige klubber, hvilket mange efterfølgende har haft glæde af
ved gæsteroning i hinandens roklubber rundt omkring i Danmark.
Turledelsen forventer, at du sørger for at være i tilpas roform, så du
kan nyde både omgivelserne og roningen sammen med de andre
deltagere.

Transport
Med bus fra Kolding Roklub. Bussen har borde og det er tilladt at
spise ombord. Morgenmad og mad til frokost er indkøbt på forhånd
og vil være med i bussen.

Overnatninger
Vi skal overnatte i roklubber (på egne liggeunderlag), på
vandrehjem, i hytter og evt. enkelte nætter på hotel.
Deutsches Eck med 37 meter høj
rytterstatue af kejser Wilhelm fra 1897

På udturen er der er mulighed for at overnatte i Kolding natten til
søndag

Pris: 6900 kr.
Prisen dækker overnatninger, bustransport fra Kolding og trailerkørsel, en lækker T-shirt, vinsmagning samt
fuld forplejning fra søndag morgen til bussen er retur i Danmark. Prisen er altså tæt på at være en all-inklusiv,
det eneste, der ikke er med i prisen er drikkevarer, som vil kunne købes til fornuftige turpriser.
Senest 14 dage efter tilmeldingsfristens udløb får man besked på, om man er med på turen, og kort tid derefter
vil man fra DFfR modtage en anmodning om betaling af 1. rate på 1500 kr. Tilmeldingen er bindende efter
betaling af 1.rate, og pengene tilbagebetales normalt ikke tilbage ved senere framelding – med mindre en anden
turdeltager kan overtage din plads.
Senest den 15. august 2019 betales restbeløbet. Beløbet indbetales på den måde, der opgives fra DFfRs
sekretariat.

Turledere:
Lene Søby - Silkeborg Roklub – l.soeby@gmail.com - +45 30 25 41 31
Christian H. Geerthsen Åbenrå Roklub christiangeerthsen@gmail.com - +45 21 71 13 56

Tilmelding til Mosel – uge 42
2019
Klub:

Navn:
Adresse:

Postnr./by :

Email: ______________________

Tlf.nr: ______________________ Pasnummer:

______________________

Kørekortnummer: ______________________(kørsel med varevogn uden trailer )

Fødselsdato:

Langtursstyrmand: NEJ  / JA  År: __________

Roerfaring/antal år: ________________

Antal km hhv. 2017/2018

T-shirt-str.: S – M – L - XL – XXL (cirkel omkring det ønskede)

________/ ________

Dame- 

Herremodel 

Har tidligere deltaget på DFfR-ture i ind-/udlandet: NEJ  / JA  - hvis ja, hvornår?

_________________________________________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Deltagers underskrift

Formand eller rochefs underskrift

Klubben godkender med sin underskrift denne roer til den ønskede ferielangtur og er indforstået med at stille en
velfungerende 2-årers langtursbåd med fornødent udstyr vederlagsfrit til rådighed fra lørdag d. 12.oktober til mandag d.
21.oktober.
Og at roeren:
- er i stand til at ro op til 50 km på en dag
- er fortrolig med at skifte plads i båden
- er i stand til at bære, når bådene sættes i og tages op af vandet
- er stærk, i god roform og udholdende
- har aflagt svømmeprøve på 300 meter indenfor det sidste år
Spørgsmål stiles til, og tilmeldinger til turene sendes til: Lene Søby – l.soeby@gmail.com - 3025 4131

senest d. 15. maj

