Sunds Kajak og Friluft
Oddesund -Jegindø Venø
13-14sep 2014

Turen starter lørdag med at vi ror rundt om Jegindø og ned til Oddesund,
hvor vi overnatter. Søndag går turen fra Oddesund over til nordspidsen af
Venø og ned til Venø havn, hvor vi laver et lille kryds over til Humlum
fiskerleje og retur til Oddesund, alt efter hvordan vejret er. Området byder
på et rigtigt flot landskab, men også ind imellem på en god vestenvind og
strømmen under Oddesundbroen kan også være en oplevelse.
Vi skal ikke have telt, sovepose etc. med i kajakkerne, da vi henter bilerne
ned til Oles sommerhus lørdag efter turen. Ole har tilbudt, at hvis nogen
ønsker det, er de velkommen til at overnatte indendørs - Der er 5 pladser.

Hvis du kun vil med en af dagene, er du selvfølgelig velkommen til det.
Klubben står som sædvanlig for rundstykker lørdag morgen, resten må du selv
sørge for.
Mad til aftensmaden kan opbevares i køleskab hele dagen.

Turplan
Fredag aften, 12 sep.:
Vi pakker kajakker og udstyr - Nærmere
information efter tilmelding.
Lørdag, den d. 13 sep.:
Vi mødes på p.pladsen ved cafeteriaet lige efter
broen kl 8,30
Kl.: 8:30 – Vi starter ved dæmningen over til
Jegindø.
Kl.: 9:15 - Vi følger blå rute ca. 23 km op nord om
Jegindø og følger østkysten syd på.
Første pause holdes senest ved Jegindø Havn – Der
er ca. 8 km.
Når vi passerer Jegindø Tap er vi halvvejs, så vi
aftaler om vi skal spise frokost på Jegindø
eller først når vi kommer over til Thyholm.
Herefter ror vi langs øst- og sydkysten af Thyholm
og ned til Oddesundbroen – Vi holder en
eftermiddagskaffepause undervejs.
Vi skal under Oddesundbroen for at komme om til
sommerhuset.
Søndag, den d. 14 sep.:
Kl.: 9:30 – Vi ror af rød rute ca. 20 km tilbage
under Oddesundbroen og over til nordkysten
af Venø.
Efter en pause ror vi ned lags Venøs vestkyst.
Frokost indtages ved Venø havn – På dette
tidspunkt har vi roet godt 10 km.
Vi laver et lille kryds over til Humlum fiskerleje og
ror tilbage til Oddesund.
Kl.: ca. 16:30 – Vi pakker kajakker og udstyr,
samt lidt rengøring i huset.
Tilmelding skal ske til Ole Lindhardt Jensen
olindhardt@c.dk
tlf 30361136
Tildmeldindg senest 5 sep.
Husk at skrive om du vil have en klubkajak
og hvilken , samt om du deltager 1 eller
begge dage.

