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Weekendtur til Lundø Camping. 

 
Turbeskrivelse: 

Vi starter sommeren med en tur til Lundø 
Camping, som bliver udgangspunktet for turene 
både lørdag og søndag.    
 
To oplagte tur kunne den ene dag blive nord på 
op i Skive Fjord til Hvalpsund og en anden dag 
nordvest på langs den nordlige del at Lovens 
Bredning. Begge ture byder på nogle virkelig 
flotte naturoplevelser og hvis vi er heldige, 
mulighed for at se sæler. 
 
Andre turmuligheder er syd på ned i Skive Fjord 
eller sydøst til Virksund. 
 
De 2 endelige ture fastlægges når vi kender vejret 
og hvad der er stemning for blandt turdeltagerne. 
 
Lundø Camping byder på nogle rigtig fine 
faciliteter, købmandshandel og cafeteria. 
Så afhængig af vejret lørdag aften, er der både 
mulighed for selv at tilberede maden eller spise 
inden døres på cafeteriaet.  
 
I er velkommen til at tage familien med til 
spisning og overnatning lørdag/søndag.   
 

Hvis du/I kun har mulighed for at deltage den ene 
af dagene, er du/I velkomne til kun at deltage på 
turen lørdag eller søndag. 
 

 

 

 

 

 

Tidspunkter og sted: 

Aftales nærmere efter tilmelding - foreløbig: 
Lørdag d. 1. juni: 
   Kl. 7:30 Vi pakker kajakker og udstyr.
 Kl. 9:15 Ankomst Lundø Camping 
 Kl. ca. 16:00 Retur til Lundø Camping
  
Søndag d. 2. juni:        
 Kl. 9:30 Kajaktur fra Lundø Camping 
 Kl. ca. 16:00 Retur til Lundø Camping 
 Kl. ca. 17:00 ankomst til GF-Huset.  
         Rengøring af kajakker og udstyr. 

Det du har lejet, skal afleveres rengjort.  
 

Krav og niveau: 
Deltagerne skal have været med på én eller 
flere ture. Turerne er på 20-23 km – Så du 
skal kunne ro Sunds Sø rundt 2 gange på 
under 1½ time. 
 

Husk: 

Forplejning til lørdag og søndag.  
Der er dog mulighed for at købe ind i Lundø 
Camping eller spise på cafeteriaet. 
Tøj til begge dage, sovepose, telt og andet 
campingudstyr – Vi skal ikke have 
campingudstyr med i kajakkerne! 
 

Tilmelding og pris: 
Senest tilmelding 20. maj 2013 til Peter 
Aasten på aasten@mail.dk eller 96264255. 
Transport af kajak 50,- kr. - Skriv evt. hvilken 
model kajak du ønsker. 
Husk at skriv om du/I ønsker at overnatte. 
Deltagere afregner selv for overnatning.  
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