Hej Kanosejler
Du har meldt dig til Kanosafari i sommerskolen. Vi er to ledere der glæder
os til at se dig og de andre deltagere tirsdag den 28. juni.
Som du sikkert allerede ved, skal du møde kl. 13.00 på Lemtorp skolens
parkringsplads (den ved idrætshallen omme bagved).
Vi er er afhængige af hinanden, derfor - sørg for at være der i god tid, ca. 10
minutter før afgang, så er vi alle er klar præcis kl. 1300. Herefter kører vi i bus til Holstebro hvor kanoerne sættes i.
Vi skal sejle en tur ned ad Storåen. Storåen er godt 100 km lang fra udspringet i Guldsted plantage til udløbet ved Vemb. Vi skal dog
ikke besejle hele strækningen, men vi koncentrer os i stedet om det stykke, man kan se på kortet herunder.

Start tirsdag
Slut
onsdag

Vi benytter os af en af de officielle rastepladser som Storå kanofart har anlagt. Det betyder at vi overnatter ca. halvvejs, hvorefter vi
sejler videre onsdag morgen. Her fortsætter vi videre til Vemb, hvor turen også slutter når vi har fået lidt fælles middagsmad ☺
Vi forventer at være tilbage i Lemvig omkring kl. 1600 onsdag eftermiddag. Der er mange ting der skal gå op i en højere enhed, så
vær opmærksom på, at tidsplanen kan skride en smule.
Hvis dine forældre skal hente dig, kan de evt. ringe til min mobil 28 222 999 fra kl. 1400 onsdag. På det tidspunkt vil vi kunne give et
mere præcist ankomsttidspunkt.
Ud over din tandbørste har vi lavet en ”pakkeliste” over de ting, vi foreslår at du har med på turen. De understregede ting skal du
have med, de andre kan udelades:

Praktisk tøj til al slags vejr

Drikkedunk med drikkevarer

Lidt spiseligt til tirsdag eftermiddag

Lygte

Kniv, gaffel, ske – gerne plastic

Myggebalsam og evt. solcreme

Dyb tallerken – helst plastic

Evt. lidt mundgodt til tirsdag aften

Liggeunderlag + sovepose+ evt. pude

Godt humør !!!

Madpakken og drikkedunken skal du have med dig i kanoen. Resten af dit grej pakker du i enten en rygsæk eller
en sort plasticsæk med navn på. Det skal du gøre, fordi vi læsser bagagen af der, hvor vi overnatter.
Vel mødt tirsdag Bo og Michael – Sommerskolen

