KANALRUNDFART
i KØBENHAVNS HAVN
– med turguide.

i anledning af DSRs 150 års jubilæum
vil det glæde os at se vore naboroklubber i Svanemøllen –
KVIK, SKJOLD og GEFION sammen med os på vandet:

LØRDAG den. 1. juli 2017 kl. 10.00
fra Forposten og retur Forposten i Nordhavn
Københavnerkredsens andre roklubber er velkomne til at støde til undervejs!

- og vi slutter med en bid brød og øl/sodavand kl. 17.00
på bådpladsen i DSR!!
PRIS: 100 kr
Tilmelding og nærmere praktisk oplysninger:
Motion@danskestudentersroklub.dk

Med venlig hilsen Motionsudvalget, DSR

JUBILÆUMSTUR i KØBENHAVNS HAVN og KANALER – med turguide.
Arrangør: Danske Studenters Roklubs Motionsudvalg
I anledning af vort 150 års jubilæum !!

Program:

Praktisk:

Rundtur i Kbhs Havn og

Samlet afgang fra Nordhavn/Forposten kl. 10.00.

Kanaler med turguide til

DSR mødes ”til roning klar” i DSR og transporterer inriggere

styrmanden i hver båd samt

fra DSR til Forposten på bådvogne. Mødetidspunkt i DSR

festlige indslag undervejs.

angives en uge før.

Frokost ved SAS, hvor vi går i

Ved Forposten modtager DSR både og mandskab fra KVIK,

land og indtager vor egen

SKJOLD og GEFION og hjælper bådene i vandet. DSR er de

medbragte mad og drikkelse.

sidste både i vandet. (Det forventes at tage ca. 10 min pr båd

Pris: 100 kr. pr deltager.

at komme i vandet).
Samlet afslutning ved Nordhavn/Forposten kl 16.00:
DSR er behjælpelig med tillægning til bådebroen ved
Forposten.

Landgangsøl: Klubberne kører egne både tilbage til klubberne og eftermiddagen afsluttes med en sammenkomst
med øl og vand og en spise på bådpladsen ved DSR, Strandvænget 55, 2100 Kbh Ø, kl. 17.00.

Medbring:
Picknickurv med drikkelse til eget forbrug frokost og evt. formiddagskaffen til ventetiden i bådene før afgang fra
Forposten.

Tilmelding:
Ved tilmelding oplyses følgende:
Antal: Hver klub tilmelder antal både og antal mandskab, som forventes at gå ud fra Forpostens bådebro.
Tidspunkt: Alt efter antal tilmeldte både fra klubberne beregnes ankomsttidspunkt og rækkefølge for bådene fra
klubberne, som skal hjælpes i vandet fra Forpostens bådebro.
Der kan kun komme en båd i vandet af gangen.
Hvis vejret er til det – kan der ros rundt om opfyldningen – OBS: Bådene skal være klar til kl. 10.00 til samlet afgang
fra Forposten.

Tilmelding til:
Motionsrochefen
Marlene Evensen
Danske Studenters Roklub
motion@danskestudentersroklub.dk - med roning som livsstil!

