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Madpakke - rotur på Nissum Fjord i coastalbåde. 

Lørdag den 30.7.2022 kl. 9:30 - ca. 16:00 

 

Arrangør: Thorsminde Coastal Roklub - Havet og Fjordens Hus - Thorsminde. 

       

 

 
Primært inviteres roere fra Nordjysk Ronetværk, herunder medlemmer af 

Thorsminde Coastal Roklub (TCR), sekundært udsender vi invitationen  

til ”klubbens gode venner og bekendte”. 

 

Da vi alene benytter coastalbåde ved dette arrangement, er kravet, at  

deltagerne har prøvet at ro med 2 årer. For at deltage, skal deltagerne have 

langtursgodkendelse fra egen klub iht. DFfR langtursreglement. 

 

Der er adgang til Havet og Fjordens Hus (HFH), f.eks. køkken, opholdslokale, 

toiletter, omklædningsrum og bad i Thorsminde Hallen fra ca. 8:30 og indtil  

sidste mand forlader HFH. 

 

 

 

 

Vi mødes omklædt ved TCR bådehallen senest kl. 9:30.  

Der sættes bådhold og roning på fjorden starter hurtigst 

muligt.  

Vi lægger, alt efter vind og vejr, en god rute rundt i 

Nissum Fjord, måske med kik ind i et par fjordhavne  

og evt. landgang osv. 

 

Dagens distance bliver ca. 25-30 km.      

 

 

 

En ”Thorsminde frokost” indtages i en af fjordhavnene og består af ene friske fiskeprodukter  

fra Nørgårds Fisk og Røgeri i Thorsminde  

 

Vi sørger for alt ifm. frokosten, såsom at den bringes ud, service, drikkevarer, kaffe/the osv. 

 

Eftermiddagskaffen indtages i TCR - Havet og Fjordens Hus ved afslutning af roturen. 

 

Du kan medbringe personlige ejendele, ekstra tøj osv. på roturen, dette pakkes i en vandtæt ”drybag” 

som placeres i coastalbåden. 
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TCR sikrer, at der er automatiske oppustelige redningsveste til alle deltagere. 

 

TCR satser på at skaffe coastalbåde nok til alle deltagere. Du er dog altid velkommen til at medbringe  

din egen coastalbåd. 

 

 

Pris for deltagelse i ”Madpakke - rotur på Nissum Fjord”: 

KUN kr. 150,- (eksklusive øl/vand, der kan købes til billige klubpriser) 

 

 

Tilmelding senest søndag den 17.7.2022 kl. 18:00:  

på mail til thorsminderoning@gmail.com med angivelse af: 

 

➢ navn/tlf. nr./mailadresse samt roklub tilhørsforhold og om du er langtursstyrmand. 

➢ om du medbringer egen coastalbåd. 

 

 

Er vejret således, at roturen ikke kan gennemføres, bliver alternativet en god vandretur i  

området ud fra og omkring Thorsminde, men stadig med frokost i ”det grønne” osv. 

Husk derfor de gode sko til en evt. vandretur ☺ 

 

 

Håber på at se jer i Thorsminde til ”Madpakke - rotur på Nissum Fjord i coastalbåde” 

 

 

Afklarende spørgsmål, ring eller skriv. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Iversen 

Thorsminde Coastal Roklub 

 

 

tlf. +45 2982 8120 

thorsminderoning@gmail.com  
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