KRoP-tur
til Stora Lee
Fredag 7. til søndag 9. september 2018
Turleder(-e)
Type tur:
Eskil Moe: tlf. 916 76 759
Overnattingstur – Dagsturer
Bjørn Dag Evensen: 916 23 049 lørdag og søndag.
Oppmøte tid/sted
Felles avreise fra Naustet fredag kl. 17.00
Ferdighetskrav til deltagere
Nivå 2
Bekledning/utstyr
Klær og utstyr etter forholdene (YR.NO)

Turens lengde
Avklares nærmere - Se
nedenfor.
Transport
Egen bil eller samkjøring
Påmelding
via hjemmesiden

Kort beskrivelse av Stora Lee:
Stora Lee er grensesjø mot Sverige, og den er kjent for sitt klare, rene vann. Her finner du 365 små og
store øyer med mange usjenerte strender. Stora Lee utgjør en del av Dalslands kanal. Dette er et eldorado
for kanopadlere og båtfolk.
Dagsturene starter ved Stora Lee camping, som ligger på Tolsby gård i Aremark ved innsjøen Stora Lee.

Turinformasjon
Turen går denne helgen til Stora Lee camping, hvor vi har vært noen ganger tidligere. Vi har reservert en
velutstyrt hytte til 10 personer som ligger i nærheten av vannet. Skulle det bli flere enn 10 påmeldte
(Eksklusive Eskil) Må de resterende ligge i telt. Hytta har ”alle” fasiliteter (2 bad og tørkemuligheter for vått
padletøy). Det er sengetøy der, men hver enkelt må ha med dynetrekk, putevar og laken. Håndklær må
også medbringes av hver enkelt. Det er mulig å kjøre bil helt frem til både hytta og vannet.
Bespisning:
Hver og en tar med egen mat til alle måltider. Vi spiser samtidig og i fellesskap, slik at måltidene får en
hyggelig atmosfære.
Fredag legger vi opp til felles bespisning ved ankomst

Frokost lørdag og søndag:
Alle tar med det de ønsker å spise til frokost.
All maten blir satt frem på felles bord slik at alle kan forsyne seg av det som står fremme.

Lunsj lørdag og søndag:
Matpakker smøres etter eget ønske. Rett i koppen, eller annen turproviant kan selvfølgelig også være
alternativer.
Middag lørdag:
Vi planlegger å grille på fellesgrill. Hver enkelt tar med den grillmaten man trenger.
Fredag: 7 september
Fredag legger vi opp til felles bespisning kl. 1900. Blir det godt vær, tar vi sikte på å grille. Etterpå er det
mulighet for de som har lyst til å dra på konsert, da det er Elgfestival i Aremark denne helgen med
forskjellige artister.
Lørdag 8 september
Lørdag padler vi dagstur med avgang kl. 10.00. Hvis vi bli mange med forskjellige nivåer så lager vi to
grupper. En lang tur og en kortere tur.
Lunsjen inntas på en eller annen øy, og det legges opp til retur ca. Kl. 16.00, og felles middag kl. 17.00
Søndag 9 september
Søndag gjør vi det på samme måte, men med noe tidligere retur.
Deretter blir det å rydde ut av hytta før hjemreise.
-o0oDet er mulighet for å leie kajakker på plassen for de som ønsker det.
Krav til deltakelse:
Noe øvet – Middels forhold
A.
Gjennomført grunnkurs, og kan padle 2-4 timers tur med pause. Behersker kameratredning
B.
Ikke grunnkurs, men har så god padletrening at de kan padle 2-4 timers tur med pause. Behersker kameratredning.

