Randersturen 1. – 3. juni 2012
BIL-/BÅDLOGISTIK:
Torsdag 31/05:

Kl. ca. 20.00 (efter arrangement med ”kvindeklubben”)
Traileren læsses med 4 både: Neptun, Triton, Poseidon og
Amfitrite. Incl. diverse udstyr. Randers medbringer 2 stk 4-ere.

Fredag 01/06:

Kl. 8.00 - John + min. 1 seniorroer kører fra roklubben med
bådtraileren. De øvrige seniorroere kører i 2 biler til Ry.
Kl. ca. 10 - Bådene læsses af traileren. De 2 seniorbiler læsser
af og der gøres klar/pakkes til rotur. Seniorroerne råder over 1
stk. 4-årers og 1 stk. 2-årers. Bilnøgler til den ene af de to
biler afleveres til John.
Kl. ca. 11 - Seniorroerne ror fra Ry til Silkeborg (og kører nu
efter ”Mønsterplanen”)
Kl. ca. 17 – Kører nedenstående 3 biler fra Varde
Bil 1: Thomas + Søren + Ruth + Anne Mette
Bil 2: Peter + Lene + Ida + Lene
Bil 3: Finn + Allan + Carsten + Bente
Kl. ca. 18.30 - Øvrige roere ankommer til Ry i 3 biler og
aflæsser roere og bagage.
Kl. ca. 18.30 - 1 seniorbil, 3 øvrige biler og bil m/bådtrailer kører
til Randers, hvor de stiller 4 biler + bådtrailer og de 5 personer
kører retur til Ry (i den mindste bil).
Der står nu 4 biler og bådtrailer + trailer i Randers.
Kl. ca. 21 - Alle øvrige varderoere er samlet i Ry (ps Bente har
mad mv med til os), hvor de overnatter (sammen med ankomne
randersroere)

Lørdag 02/06:

kl. 7.30 - Morgenmad, madpakkesmørring, kaffebrygning mm.
Pakning og klargøring til afgang.
Kl. ca. 8.45 – Vi ror fra Ry til Silkeborg, hvor vi spiser frokost.
Derefter går turen videre mod Tange med diverse indlagte
pauser.
Kl. ca. 18 - Ankomst til Tange, hvor vi lægger op og pakker
ud(og mødes med seniorroerne). Vi spiser middag og
overnatter i Tange Roklub. Vi bliver mange, så vi kommer til at

ligge tæt. Er der plads i bådene kan en enkelt eller 2 medbringe
telt.
Søndag 03/06:

kl. 7.30 - Morgenmad, madpakkesmørring, kaffebrygning mm.
Pakning og klargøring til afgang.
Kl. ca. 8.45 - Vi ror alle fra Tange til Randers.
Kl. ca. 16 - Ankomst til Randers. Tre biler kører fra Randers til
Ry med personer som skal omlæsses i de 2 biler i Ry.
(Susanne Jensen mødes med os i Randers, og derfor skulle
der nu være biler nok) De øvrige pakker bådene på traileren og
bil med bådtratiler kører mod Varde.

PERSONLIGT UDSTYR: Husk vi skal have alt vores bagage med i bådene, så der skal
pakkes så ”minimalistisk” som muligt! Vi får heller ikke brug for
specielt festtøj, da den fest vi holder, sagtens kan holdes i
rotøj Det vil dog være rart med ekstra tørt rotøj (hvis vi skulle
blive våde af en eller anden årsag). Pak i (små) tasker, som kan
pakkes i for- og bagskot. Husk også sovepose +
liggeunderlag/luftmadras, samt vand til turen.
FORPLEJNING:

2xLene, Ida sørger for indkøb til morgenmad og madpakker,
samt bager nogle kager. Aftensmaden i Tange bliver planlagt
sammen med Randersfolket. Derudover er alle velkomne til selv
at medbringe termokander, (pap)krus samt øvrigt ”guf” som skal
indtages under selve roturen. Husk også vandflaske.

PRIS:

Ca. 250,- pr. peron til forplejning samt overnatningsgebyrer.
Benzinudgifter afregnes derudover internt i hver enkelt bil.

KONTAKTPERSONER: Varde – Lene Balje tlf. 22 59 45 49
Varde – Jørgen Mønster tlf. 29 44 53 93
Randers – Merete Falkenfleth tlf. 21 43 09 86

