Thorsminde Coastal Roklub arrangerer:

23.2.2022

"Nissum Fjord Rundt - besøg fjordhavnene fra vandsiden"
Lørdag den 21. og søndag den 22. maj 2022
Kun roning i coastalbåde, så erfaring med 2-åres roning er påkrævet!

Nissum Fjord www.naturparknissumfjord.dk/ er en del af Thorsminde Coastal Roklubs
(TCR) daglige rofarvand, og TCR vil ved dette arrangement, besøge flere af de små hyggelige
fjordhavne www.nissumfjord.dk/, lære mere om vores rofarvand og selvfølgelig med anløb af
havnene i roklubbens coastal robåde.
Roklubbens medlemmer og roklubbens venner i andre roklubber, inviteres med til
denne ”Nissum Fjord Rundt” weekend, da vi i TCR gerne vil, at mange flere får
kendskab til roklubbens virke og ikke mindst lokalområdets mange ”perler”.

Vi har booket Havet og Fjordens Hus (HFH) i Thorsminde https://www.holstebro.dk/kultur-ogfritid/havetogfjordenshus/foreningsophold fra fredag den 20.5.22 sidst på dagen og indtil søndag
den 22.5.22 sidst på eftermiddagen.
Der er således mulighed for indkvartering for gæster, der deltager i arrangementet.
Medbring blot soveposen, der er masser af madrasser og sengepladser.
Hvis eget telt medbringes, kan dette sættes op ved Havet og Fjordens Hus, som også lægger
lokaler til masser af skønt socialt fællesskab, når vi er på land.
Roklubben booker DFfR’s ene udstationerede C2x i Thorsminde til brug ved arrangementet.
https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/de-udstationerede-baade/thorsmindecoastal-roklub/ og TCR lægger både til arrangementet. Alt efter, hvor mange der tilmelder sig
dette arrangement, sikrer TCR lån af coastalbåde i andre roklubber.

Forplejning ved arrangementet bygger på fælles indsats og indkøb fortages lokalt i Thorsminde
og omegn.
Vi satser på, at kaffepauser, frokost og andre mellemmåltider i dagtimerne, indtages ude i nogle
af fjordhavnene, mens hovedmåltider som morgenmad og aftensmad indtages som fælles
måltider i Havet og Fjordens Hus.

Foreløbig plan for roning på Nissum Fjord og besøg i de forskellige fjordhavne:
Lørdag:
❖ først nord på, derefter mod syd, forbi Harpøth Havn (ingen vand og toilet)
❖ ned mod Damhus Å Havn for et kort visit (havn med diverse faciliteter)
❖ ned mod Felsted Kog, evt. lidt ind i Felsted Kog, forbi Felsted Havn og ind til Sandholm
Havn, hvor sen frokost indtages (distance ca. 24 km.)
❖ fra Sandholm Havn går det hjem mod TCR (distance ca. 9 km) så alt i alt ca. 32-33 km
Søndag:
❖ først mod syd og ind i Felsted Kog, rundt i Felsted Kog, evt. forbi Kloster Havn
(distance ca. 13 km)
❖ herefter mod nord mod Felsted Havn, hvor frokosten indtages (distance ca. 5 km)
❖ nord på og ud omkring Fjand Ø, ind til Helm Klink Havn, kort visit (distance ca. 6 km)
❖ herfra hjem mod TCR for afslutning (distance ca. 6 km) så alt i alt ca. 30 km
Thorsminde Coastal Roklub har rammerne for en spændende weekend med roning i
coastalbåde, for erhvervelse af større kendskab til området ved og omkring Nissum Fjord og
ikke mindst, muligheden for skønt socialt samvær i HFH.
Deltag alle 3 dage, eller 1-2 dage, alt efter, hvornår du kan og har mulighed.
Pris for deltagelse alle 3 dage: kun ca. kr. 700,- pr. pers.
Dette er inkl. hele arrangementet fra fredag til søndag m/ indkvartering i HFH,
fuld forplejning, dog undtaget drikkevarer, inkl. tilbud som vildmarksbade og sauna.
Deltagerprisen differentieres efter indkvarteringens varighed, antal måltider osv.
Tilmelding senest mandag den 9.5.2022: på mail til thorsminderoning@gmail.com
med angivelse af:
➢
➢
➢

navn/tlf. nr./mailadresse/roklub tilhørsforhold, samt om du er langtursstyrmand.
hvornår du ankommer og om evt. tidligere afrejse fra Thorsminde.
om du ønsker indkvartering i/ved Havet og Fjordens Hus, eller har ekstern indkvartering.

Håber vi ses i Thorsminde Coastal Roklub til:
"Nissum Fjord rundt - besøg fjordhavnene fra vandsiden" den 21. og 22. maj 2022
Yderligere oplysninger i TCR ved Gitte tlf. 3028 7279, eller Niels tlf. 2982 8120
Thorsminde Coastal Roklub
Havet og Fjordens Hus,
Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg
thorsminderoning@gmail.com
www.thorsminderoning.dk
Facebook @thorsminderoning og Thorsminde Coastal Roklub

