Så er det atter tid for årets motionsstævne
Venø Rundt 2020
Arrangementet afholdes i år
lørdag den 20. juni
En dejlig dag på vandet afrundes om aftenen med god mad
og en fest der varer lige til den lyse morgen.

Live musik v. bandet
“Uden Filter”
Ved festen udloddes der fantastiske præmier ved
lodtrækning. En omgang om Venø giver 2 lodder
I forbindelse med arrangementet
vil overnatning være mulig.
Prisen for en dejlig rotur i robåd eller kajak er 60 kr., og en
dejlig aften med spisning og fest
koster kun 160 kr.
Drikkevarer kan købes i baren til gunstige priser.
Drikkevarer må ikke medbringes til festen !!
Der er desuden mulighed for at købe morgenmad
lørdag og søndag.
Sæt kryds i kalenderen ved den 20. juni, og
glæd jer til Venø Rundt 2020.
Tilmelding og betaling
senest 13. juni
Se hvordan på vedlagte tilmeldingsblanket.
Skulle der være nogle spørgsmål, kontakt da
Peter Baastrup tlf. 26 40 67 57
Henrik Lund tlf. 22 45 16 56
Eller e-mail rochef@struerroklub.dk
Med venlig hilsen
Peter Baastrup og Henrik Lund Jensen
Struer Roklub

Tidspunkt:

Vi starter lørdag den 20. juni kl. 5.00 og regner med at slutte ca. kl. 17.00.

Distance:

På fjorden er der 2 ture, én rundt om Venø på 25 km, og én på 22 km til
Grisetåodde. Man kan også vælge at ro til enten Venø Havn eller Venø
Campingplads. Disse ture er henholdsvis 14 og 16 km.

Både:

I bedes ved tilmelding meddele os, hvor mange både, I kan medbringe, så vi i
fællesskab kan sikre, at alle kan komme ud at ro.

Kiosken tilbyder:

Fra kl. 8.00 er der kaffe og rundstykker for 40 kr. til de morgenfriske.
I løbet af dagen kan der købes pølser, sandwich, kage og kaffe samt øl og
sodavand.
Søndag morgen tilbydes morgenbord for 40 kr.

Aftenens program: Kl. 19.00 er der romiddag. Menuen står på Helstigt pattegris med kartoffelsalat og
is til dessert. Prisen for denne lækre middag og fest er kun 160 kr.
Egne drikkevarer må ikke medbringes. Drikkevarer købes i baren!
Under middagen vil der blive trukket lod om en række præmier.
Efter middagen spiller live bandet ”Uden Filter” op til dans.
Overnatning:

Der er mulighed for at slå telt op ved roklubben, og desuden er vi naboer til både
campingplads ( Tlf. 97 85 16 50) og vandrerhjem (Tlf. 97 85 53 13). Der kan
eventuelt også overnattes i klubhuset / motionsrummet efter festen.

Startgebyr:

Startgebyr på 60 kr. pr. deltager betales ved tilmelding, se også tilmeldingsseddel.
Husk tilmelding og betaling senest d. 13. juni 2020.

Præmier:

En tur rundt om Venø / Nord spidsen og retur / Grisetå Odde og retur giver to
lodder. En tur til Venø havn / Camping / Humlum havn giver et lod.
Lodderne indgår ved lodtrækning af en række individuelle præmier samt en
klubpræmie

Information:

Struer Roklub
Peter Baastrup
Henrik Lund

tlf. 26 40 67 57
tlf. 22 45 16 56

Tilmeldingsseddel til opslagstavlen:
Rotur (startgebyr):
Aftenfest incl. spisning
Morgenmad Lørdag / Søndag

60 kr.
160 kr.
40 kr./ dag

Jeg vil gerne ro kl. …..kryds

Navn

Sæt et kryds ud for det tidspunkt du helst
vil ro. Hvis du kun ønsker at ro en kort tur, evt. til

Romiddag Morgenmad
og fest (x)

Venø havn eller lign, kan du også krydse her
samtidig med starttidspunkt.

5:00- 9:00- 13:00- Lille
9:00 13:00 17:00 tur (x)

L-styr.
(x)

Lør. Søn.

Tilmelding og betaling senest den 13. juni 2020:
Online på www.struerroklub.dk

eller Peter Baastrup Johs. Buchholtz Vej 6, 7600 Struer, tlf. 26 40 67 57 eller rochef@struerroklub.dk

Tilmeldingsblanket
Tilmelding og betaling senest 13. juni:
Tilmelding online på hjemmesiden

www.strruerroklub.dk

Eller send denne blanket til:
Peter Baastrup
Johs. Buchholtz Vej 6
7600 Struer

Eller e-mail:
rochef@struerroklub.dk

Betaling:
Overførsel til 7647-2001015 Eller Mobile Pay på nr. 7914 (Husk at notere klubnavn)
For at alle kan komme på vandet, er der klubber der bliver nødt til at tage både med.
Vi tager hensyn til de klubber der har langt, eller som ikke har mulighed for at transportere
deres både, ring evt. ved spørgsmål, tlf. 26 40 67 57.

Vi kan medbringe både:
Husk også at notere tid afgang, se skemaet her under
Som frit kan indgå i puljen af både.*
Som gerne må benyttes af andre klubber men vi skal selv ro i dem.
Som ikke lånes ud.
Som bruges til vores egen heldagstur om Venø eller lign.
Medbringer antal kajak**

4’ere

2’ere

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

antal

Mød op i god tid før planlagte afgange !
*Struer Roklub har fuld råderet over bådene, og det vil gøre planlægningen på dagen meget nemmere.
** Struer Roklub kan ikke tilbyde lån af kajak (skal selv medbringes)
Af hensyn til planlægningen ser vi helst at klubberne roer efter tiderne med afgang
kl. 05:00, 09:00 og 13:00, og så vidt muligt er hjemme senest 4 timer senere.
Har klubben særlige ønsker, kræver det egne både, se de 2 nederste felter i båd tabellen.

Ro omkring Venø
60 kr. / tur pr. deltager

Antal til start 5:00
Antal til start 9:00
Antal til start 13:00
Kr.

L-styrmand

Antal:

Morgenmad

Antal lørdag:

Antal søndag:
Kr.

Morgenmad / deltager = 40 kr / dag

Fest inkl. spisning

Antal:
Kr.

160 kr./ deltager

Betaling i alt kr.
Beløb overføres på konto nr. 7647-2001015 (Husk at notere klubnavn)

Klubnavn

Roklub:

Kontaktperson

Navn:

Telefon

Kr.

