Naturoplevelser
Ungdomstræning.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.

Ungdomstræning.
Tor. 1. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.

Kajaktur v/Jegindø og Venø - 3 dage.
Fre. 18. til søn. 20. jun. 2021 kl. 17
Vi overnatter i shelterne og på teltpladsen ved havnen
Hvis man ønsker anden overnatning på campingsplads
eller andet, skal man selv finde alternativ løsning. Der
findes fine overnatningsmuligheder i området. Vi sejler
ud fra Jegindø Havn. FREDAG den 18. juni mødes vi på
Jegindø Havn. Kl. 17.00 fredag eftermiddag tager vi på
en lille tur. langs kysten på sydsiden af Mors. Distance
14-16 km. Vi overnatter i shelterne og på teltpladsen
ved. havnen Hvis man ønsker anden overnatning på.
campingsplads eller andet, skal man selv finde.
alternativ løsning. Der findes fine
overnatningsmuligheder. i området. LØRDAG den 19.
juni Kl. 8. Morgenmad og madpakker,. kaffe mv til turen
laves. Kl. 9 tager vi kajakkerne. med til Oddesund
Nordhavn. Herfra roer vi ned. mod og rundt om Venø.
25-30 km, med passende. pauser. Vi er retur på
shelterpladsen sidst på. eftermiddagen. Om aftenen er
der fællesspisning. på Æ Skipperhus, med efterfølgende
hygge. SØNDAG den 20. juni Kl. 8. Morgenmad og.
madpakker, kaffe mv til turen laves. Kl. 9. Klar til at ro
en tur rundt om Jegindø ca. 15 km. Forplejning inkl.
kaffe og godter til turene. medbringes hjemmefra, samt
andet til bålhygge. Pris: 390 kr. inkl. guider, leje af
sheltere og bålhytte. samt aftensmad lørdag. Medbring
egen kajak og. godkendt vest. Det er herudover en god
idé at. medbringe tørt skiftetøj på turene. Ligesom du
skal. kunne ro 20-30 km om dagen. Turene er lavet så
man kan være med på 1, 2 eller. alle 3 roture.
Turleder/info. Anni Grøndal, tlf. 3172 7230,.
annigrondal@gmail.com. Børge Lund, tlf. 6177 2755,
b.lund@me.com. Ansvar på vandet/ info. Anni Grøndal
3172 7230. Kim Skytte, tlf. 2834 6672,. Chresten Nissen,
tlf. 9189 0045. Tilmelding på www.dgi.dk/202110502051
Pris: 390 kr.
Sted: Jegindø Havn, Havnegade, Thyholm.

Sæler og solnedgang.
Tir. 6. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Åbent Hus i Thorsminde Coastal Roklub.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 09- 15
Kom til Thorsminde og prøv at ro i en Coastal båd,
sammen med en instruktør. Arr. er for alle over 10 år og
ganske gratis.
Gratis.
Sted: Havet og Fjordens Hus, Skolegade 25, Thorsminde,
Ulfborg.

Ungdomstræning.
Tor. 8. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Sæler og solnedgang.
Tir. 13. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Ungdomstræning.
Tor. 24. jun. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
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