
 FRILUFTSLIV

Planlagte ture for sæsonen 2021

Prisen for aften- og heldagsture er kr. 60,- pr. kano pr. dag.

Hvis I selv skal bruge kanoer til private ture, eller har brug for at leje huset: Ring til Hanne og Lars tlf. 
3042 9314 eller send en mail til: hannerhansen@gmail.com

Kontingentet 2021/2022:

Familiemedlemskab: 130 kr
Enkeltmedlemmer:     80 kr
Grupper:                  400 kr

Kontingent bedes overført til Reg.nr. 1551 kontonr. 0009253424
eller indbetalingskort: +01<                +9253424<
 

SÆSONPROGRAM 2021

VIGTIGT – VIGTIGT!! Bindende tilmelding senest en uge før turens dato. Det er et stort arbejde, 
at pakke kanoerne og være turleder, og derfor ærgerligt, hvis de tilmeldte ikke dukker op.

lør 17. apr 21 Arbejdsdag på kanobasen i Seden Strandby kl 10.00. Tilmelding til Gert: 3066 6443 pga 
spisning efter endt arbejde

ons 21. apr 21 Første klubaften v. hytten i Seden Strandby. Tilmelding ikke nødvendig. Hytten er åben og 
grillen tændes kl. ca. 17.30. Vi hygger os med vores medbragte grillmad og drikkevarer. 
Familie og venner er også velkommen. Det er muligt at sejle i kanoer.

ons 5. maj 21 Klubaften – se tekst under ”Første klubaften”

fre 7. maj 21 Aftentur fra brandstationen på Åsumvej. Vi sejler til Seden. Vi starter kl 17 og husk madpakke
og drikkelse, som vi nyder ved Åsum. Tilmelding til John 21653558 eller Lars 30429314 – 
gerne sms 

ons 19. maj 21 Klubaften – se tekst under ”Første klubaften”

Fre 21 maj 21 -
man 24 maj 21

Pinsetur på Gram Å og Gels Å. Vi mødes fredag på Annemettes Bondegård, Ribe Landevej 
18, 6510 Gram, som er vores nye udgangspunkt og overnatningssted. Pris pr. kano kr. 300,-. 
Overnatning betales til Annemette (40 kr/person/nat – 20 kr for bad. Se mere på 
www.annemettes-bondegård.dk). Nærmere oplysninger og tilmelding til Lars 30429314 eller 
John Holton 21 65 35 58 

ons 2. jun 21 Klubaften – se tekst under ”Første klubaften”

fre 4. jun 21 Aftentur - på Odense Å gennem byen. Start ved Skovsøen kl 17.00. Vi har en overbæring 
ved Munke Mose, hvor madpakkerne også nydes. Herefter fortsætter vi til 
Rensningsanlægget ved Ejby Mølle.
Tilmelding og info: Lars 30429314 

ons 16. jun 21 Klubaften – se tekst under ”Første klubaften”

ons 23. jun 21 Skt. Hans aften – klubhuset Seden Strandby. Tilmelding IKKE nødvendig. Medbring grillmad, 
drikkevarer og godt humør. Grillen tændes ca. kl. 18.00. Bålet tændes kl. ?? Tag’ familien og 
vennerne med til en anderledes og hyggelig Skt. Hans – aften

søn 1. aug 21 Kertinge Nor – Vi mødes ved kanobasen kl 9.00. Hér pakker vi kanoerne og følges til 
udgangspunktet for en tur over Kertinge Nor.
Tilmelding og nærmere informationer: Ole Pedersen 60736348 eller Peter 51882776

Ons 4 aug 21  Klubaften - se tekst under ”Første klubaften”

mailto:hannerhansen@gmail.com


Fre 6 aug 21 - 
søn d 8 aug 21
Bemærk ny dato

Weekendtur i Det Sydfynske Øhav – Med Udgangspunkt på Svendborg Sund Camping 
(Vindebyørevej 52, 5700 Svendborg) sejler vi i dobbeltkanoer i det Sydfynske Øhav.
Tilmelding og nærmere informationer: Lars 30429314 eller John 21 65 35 58

Fre 13 - søn 15 aug 21 Sø- turen går til Ry v. Silkeborg, hvor vi har base på  Birkhede Camping. Om lørdagen sejler 
vi gennem Birksø & Rosvig til Juelsø, hvor vi gæster Himmelbjerget og søndag sejles en 
rundtur på Knudsø. Tilmelding og nærmere informationer: Gert 30 66 64 43

ons 25. aug 21 Klubaften - se tekst under ”Første klubaften”

ons 8. sep 21 Klubaften - se tekst under ”Første klubaften”

fre 10. sep 21 "Lysturen" med start fra Skovsøen i Fruens Bøge kl. 17.00 igennem den hyggeligt belyste 
Odense by med afslutning ved Ejby Mølle. Vi spiser de medbragte madpakker i Munke Mose. 
Herfra sejler vi med lys på kanoen det sidste stykke.(Husk at tage lys med). Tilmelding til Lars 
30429314 eller John 21 65 35 58

ons 22. sep 21 Sæsonafslutning i klubhuset Seden Strandby. Vi mødes kl 17.30  Efter flytning af grej og 
kanoer er der hyggeligt samvær. Foreningen giver frokost og en tår at drikke. Tilmelding til 
Gert 30 66 64 43

Søn 26 sept 21 Ekstra tur - Fra Broby til Kratholm. Dette stykke er kun åbent i vinterperioden. Vi mødes kl. 
9.00 i Broby ved kirken.
Nærmere informationer og tilmelding til  Lars 30429314

lør 9. apr 22 Generalforsamling & planlægningsmøde. Vi mødes kl 10.00. Efter generalforsamlingen er 
der planlægning af næste sæsons ture, så husk kalenderen. Du er meget velkommen til at 
byde ind med  nye turforslag. Herefter er foreinigen vært med lidt til ganen og en tår at drikke. 
Tilmelding til Gert 30666443

Vikingemad – Vi mødes lørdag kl 10.00 og laver mad sammen udendørs ved kanobasen i Seden.
Gudmund koordinerer, men alle er velkomne til at komme med gode ideer til, hvilken mad vi skal lave. Vi hygger os med 
at lave maden sammen og spiser den sammen. 
Tilmelding senest 8 dage før til Gudmund 24200842, da der skal købes ind

lør 9. okt 21 Vikingemad 

lør 6. nov 21 Vikingemad 

lør 4. dec 21 Vikingemad 

lør 8. jan 22 Vikingemad 

lør 5. feb 22 Vikingemad 

lør 5. mar 22 Vikingemad 

                                                                                                                                                

Kontaktoplysninger Tlf Mail

Gert Rasmussen 30666443 Gert.rasmussen@ymail.com

John Holton 21653558 Holton.smed@gmail.com

Lars Hansen 30429314 hannerhansen@gmail.com

Gudmund Kjær 24200842 gjkjaer@gmail.com

Ole Pedersen 60736348 Oles.src@gmail.com

Vel mødt

Inviter gerne venner og familie med
                        

Følg også med på www.kanoklubben.dk
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