Nappedam Kajak

Bohuslän 2015
Uge 27 – Den svenske skærgård
Strömstad, Kosterhavet, Grebbestad,
Fjällbacka og Hunnebostrand/Kungshamn
Ikke særlig langt fra Djursland ligger det skønneste skærgårdsområde på
den svenske vestkyst. Skærgården strækker sig fra den norske grænse
sydover forbi Orust og Tjørn til Göteborg . Området hedder Bohuslän og
byder på super skøn skærgård med klipper og små vige man kan ro
rundt på.
Langs kysten ligger overnatningspladser på de større øer… ud for Strömstad ligger sveriges eneste
maritime nationalpark - Kosterhavets Nationalpark, som vi skal besøge med en fuld dags aktiviteter.
Den overordnede plan er at tage natfærgen til Varberg fra Grenå, køre nordpå til Strömstad, hvor vi
parkerer biler (og måske trailer) og ”går” på vandet omkring kl. 11. Vi ror til Kosterhavet og overnatter 2
nætter derude. Der bliver rig mulighed for dels at ro rundt om nationalparken og alle dens små skær.
Tanken er at vi skal på tur med guider på land eller på vandet og høre mere om, hvad der er så ganske
specielt i nationalparken. F.eks. snorkelbaner, fiskeri eller fuglesafari. Læs mere om nationalparken her.
Fra Kosterhavet roer vi tilbage til fastlandet og sniger os sydpå på
den indre side af skærgården ned mod Grebbestad. De kommende
dage laver vi øhop og ror videre sydover forbi Fjallbacka og igennem
Hamburgsund. Skærgården byder på rige muligheder for besøg i
krimi-kendte byer!
Sidste dag får vi en kort tur til Hunnebostrand eller måske
Kungshamn, hvor chaufførerne bliver kørt retur til bilerne. Gode
venner i Kungshamn har lovet at hjælpe med en transportløsning,
som er på omkring 85 km op til bilerne. Den samlede rotur bliver ca.
110 km.
Vi sejler med Grenå–Varberg færgen lørdag aften den 27. juni 2015, med første overnatning på færgen.
Hjemkomst bliver fredag den 3. juli kl. 23:59 i Grenå. Vi får 2 halve og 4 hele dage på vandet i Sverige.
Bemærk, at den endelige plan laves i samarbejde med deltagerne og den bliver selvfølgelig også tilpasset
ift. vejret. Klubben er kendt med at lave ture omkring Orust og i tilfælde af særdeles dårligt vejrlig, findes
der fine alternativer i området.

Fakta om turen:














Du skal være medlem af Nappedam Kajak.
Du skal være nøglefriroet/-holder (have roet mindst 75 km i foråret 2015 inden turen)
Du skal kunne ro dagsetaper på op til 25 km i lidt vind og bølger.
Unge under 18 år kun ifølge med en voksen og efter aftale med turlederne.
Du skal selv have alt dit grej med. Vi bor i telt, laver mad på bål (eller gas) og spiser hvad vi har med,
kan købe eller finde i havet. Der er praktiske opgaver til alle.
Dagsetape på op til 25 km. Etaperne tilpasses vind og vejr. Som udgangspunkt er der afgang kl. 9
hver dag. Der holdes fælles evaluering og planlægning hver aften.
Vi kører i private biler, hvor vi medbringer kajakker og udstyr.
Der overnattes i telt. Morgenmad tilberedes i små grupper og aftensmad i større grupper.
Forventet pris for hele turen ligger omkring 1400-1600 kroner alt efter hvor tidligt færgebilletter
købes og hvilke aktiviteter vi melder os på i nationalparken.

Klubben stiller kajakker og grej til rådighed for deltagerne.
Hvis du bliver forhindret efter tilmelding hæfter du for afholdte udgifter – fx til færgebillet.
Vi har ikke fastsat et maksimalt antal deltagere. Men logistikken omkring ”hentning af biler” bliver
styrende for antallet af deltagere.

Tilmelding
Tilmelding til turen på forum. Ring til Jesper Norup (2920 8424) hvis du har spørgsmål.
Yderligere information
Ca. 5-6 uger inden turen holdes fællesmøde hvor der afstemmes forventninger og laves rejse- og
madplaner. Udgifter til fælles måltider fordeles ligeligt blandt deltagerne. I budgettet er indregnet mad og
km-penge til kørsel inkl. chaufførtransport.
Vi anbefaler at du inden turen deltager i en tur med indbygget telt-overnatning, så du får det prøvet at
pakke kajak og bo i telt inden turen.
På snarlig gensyn
Jesper Norup

