KRoP-tur
Vorma fra Minnesund til Svanfoss
Søndag 6. mai 2018
Turleder(-e)

Tor Østberg
Geir Høibråten

Type tur:
Dagstur

Oppmøte tid/sted
Oppmøte Naustet kl. 08.00 søndag 5. mai
Ferdighetskrav til deltagere
grunnkurs eller minst kunne beherske kameratredning

Turens lengde
Ca 30 + km
Transport
Egen bil eller samkjøring.
Påmelding
via hjemmesiden Angi om du
kjører og har plass til passasjer
og/eller kajakk.

Bekledning/utstyr:
Padlebekledning etter forholdene. Skift og varme klær. Mat og drikke etter eget ønske. Vi tar sikte på å gjøre
opp et bål til lunsj.
Turinformasjon:
Søndag 6.mai tar vi turen ned Vorma fra Minnesund til Svanfoss.
Vi tar sikte på å få med oss de fleste kriker og kroker av elva, og turen i sin helhet kan fort bli rundt 35 km. Men – vi tar hele
dagen i bruk, med en lang lunsj og kanskje en is på Sundet.
Turen går innom (eller forbi) kjente steder som Lynnesdalsevja, Smørtynnevja, Rønsenevja, Måevja, Andelva, Vålerevja,
Sagåa, Langåa, Hummelievja, Ileevja, Hovieevja og Julsrudåa (hvis vi kommer inn)
Vi tar med kajakkhengeren, slik at logistikken blir lettere. Felles oppmøte kl. 08.00 ved Naustet. Turen går så til Svanfoss
hvor vi setter vi igjen en eller flere biler, og frakter turdeltakerne og kajakkene til Minnesund. Målet er å være på vannet til kl.
11.00
Det er usikkert på hvor mye strøm det vil være i elva, og dersom Glomma er stor (nok) kan den renne opp i Vorma med det
til følge at det blir nesten stillestående vann.
Vorma er kald, også midtsommers, så ta gjerne på/med hansker eller muffer. Klær etter forholdene, ekstra skift med tørre
klær, og varme klær til pausen. Mat og drikke, og hvis alle tar med litt ved, kan vi kanskje gjøre opp et lite bål til lunsj.
Når vi kommet tilbake til Svanoss blir det litt logistikk og venting for å hente kajakkhengeren, men det hører med.
Det er vanskelig å beregne hvor lang turen blir i tid, men det blir en god dag på vannet, og vi kan justere litt med å padle
forbi, i stedet for innom noen av evnene.
Krav til deltagerne er grunnkurs eller minst kunne beherske kameratredning

