Langtursweekend til Struer – Venø – Limfjorden
3. – 5. juni 2016
12 Deltagere: Thomas, Allan, John, Lene B, Henning, Karin, Lone, Lars, Rikke, Finn, Hedvig og Flemming.
Sted/logi:

Struer Roklub, Fjordvejen 10C, 7600 Struer. Der er booket overnatning på Struer
Vandrerhjem, Fjordvejen 12, Struer. Medbring selv sengelinned og håndklæder.

Både:

Vi medbringer Varde Roklubs egne både. Bådene pakkes på trailer onsdag aften kl. ca. 20.
John er tovholder for bådpakning.

Roplan:

Det er lørdag vi ror. Rute og længde afhænger af vejrforholdene på dagen og efter samtale
med lokale roere. Forvent en rotur på ca. 25 – 30 km. Vi sætter bådhold fredag aften.
Fredag og søndag bruges til transport og hygge.

Kørsel:

Bådtrailer og besætning kører fra Roklubben fredag kl. 17 og forventer at være i Struer ca.
kl. 19. Vi forventer at køre fra Struer søndag, så vi når Varde senest kl. 14 med bådtrailer.

Samkørsel:

P.t. ved vi følgende:
Bådtrailer: John, Lene, Henning, Allan og Thomas
Tarm: Finn kører selv
Sig: Rikke. NB! Rikke kører hjem lørdag.
Nordenskov: Lars, Lone og Karin. Aftaler indbyrdes hvem der kører, hvorfra og hvornår.
Kontakt evt. Rikke for samkørsel(71 78 30 93)
Andrup: Hedvig og Flemming. Aftaler selv om der køres med Sig eller Nordenskovhold eller
selv.

Forplejning:

Fredag aften griller vi, når vi er nået til Struer ca. kl. 20. Maden er medbragt af Finn og Lene.
Lørdag morgen/middag. Pålæg til morgenmad og madpakker medbringes af Lene. Der
købes morgenbrød på dagen.
Lørdag aften spiser vi ”ude”. Vi finder et hyggeligt sted med servering
Søndag morgen – vi spiser rester/køber morgenbrød.
Hedvig bager boller/kage til mellemmåltider eller hyggespisning. Andre er selvfølgelig også
velkomne til at bage til ”fælleshyggen”.
Alle medbringer drikkevarer til eget og evt. fælles brug.

Pris:

Når vi kender alle fællesudgifter regner vi den nøjagtige pris ud, men regn med ca. 500 kr.

Vejr:

Der er bestilt rigtig godt vejr: Sol med lette skyer og næsten vindstille, men check lige
vejrudsigten når vi nærmer os - og pak tøj og solcreme efter vejret.
Vi ses til en rigtig hyggelig ro-weekend i næste uge

Lene B. (22 59 45 49)

