KRoP klubbtur rundt Håøya 2013
Tur til Oscarsborg og Håøya torsdag 9.mai, Kristi himmelfartsdag
Vår tradisjonelle Håøya-tur går fra Sætre i Hurum, til Oskarsborg og rundt Håøya.
I fjor falt Himmelspretten på 17. mai så vi flyttet turen til 1. mai. Bildene fra i fjor viser
en annen årstid enn det vi har i år. Vi lå på stranden og solte oss, frukttrærne blomstret
og løvet var grønt i Håøybukta.
Vi kan ikke love det samme fine været i år, men torsdag 9.mai blir det tur uansett.
Vi møtes som vanlig ved konteinerne, avreise kl 1000.
Jeg oppfordrer dere til å bruke registreringssystemet på hjemmesiden for påmelding og
reservasjon av båt. (Ikke påkrevd, ennå !)
Vi ser an gruppens sammensetning og erfaring og tar hensyn til værmeldingen. Ved
sterk vind vil vi revurdere ruten og eventuelt hele turen. Vi tar pauser underveis, og
første rast (ispause) tar vi på Oskarsborg. Deretter padler vi nordover og rundt Håøya.
Når vi er omtrent halvveis tar vi en lengre pause. Da spiser vi og lader batteriene før vi
setter kursen mot Sætre.
Dette er en dagstur (ca. 20 km), og de som blir med må orke å padle med jevnt tempo
under varierende forhold. De som blir med må ha kunnskaper som tilsvarer kravene til
Våttkort, grunnkurs.
Gjester fra andre klubber er alltid velkomne!

På veg mot kanalen mellom Kaholmene,
Oskarsborg

Ispause i solen.. en smak av sommer!!

Bekledning og utstyr
Værmeldingene har ingen hetebølger i langtidsvarslet, så vi må regne med at det er
forholdsvis kaldt både på land og i vannet. Det er mer enn nok plass i kajakkene, så ta
med rikelig med klær. Alle må ha med minst ett tørt skift, pakket vanntett. Det er også
lurt å ha med f.eks. ei stor varm jakke, kjeledress eller fjellduk til pausene.
Niste og drikke for dagen.
Solbriller og badetøy ???????
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Frammøte: Torsdag 9.mai kl 1000 ved klubbens konteinere ved Nitelva.
Vi regner med å være tilbake på Sætre ca. Kl 1700.
Trenger du hjelp til transport av kajakk må du gi beskjed seinest onsdag kl 1300 til Kjell
på mobil:99030880.

Vi må ha beskjed om transportbehov seinest
onsdag kl 1300 .

Håper at så mange som mulig kan
bli med.
Har dere spørsmål om turen er
det bare å ringe meg.

God tur!
Kjell

Her er vi i fint driv nordover fra Oscarsborg

