
 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Deltagerne pynter sig selv og sit” fartøj” med fx lyskæder og gran inden vi går på vandet 

Skippermøde før afgang med informationer om rute, sikkerhed og program kl. 16.10 

Vi mødes ud for Odins Bro i Odense kanal kl. 16.30  

I samlet flok ror/padler vi ind i Odense Havn  

Vi ankommer til Nordatlantisk Hus kl. 17.00, hvor vi alle synger Luciasangen - evt. med akkompagnement af musik & kor 

Der vil være mulighed for at gå i land og efterfølgende tage turen tilbage 

Der kan købes gløgg og æbleskiver i Nordatlantisk Hus (der kan betales med kort og MobilePay – IKKE kontanter) 

Det er en oplagt mulighed for at mødes og julehygge med andre som nyder at være aktive på vandet, enten med kajak, robåd eller SUP 

Alle deltagere i kajak skal være frigivet – roere og SUPere skal være rutinerede 

Alle skal stille op med relevant vinterbeklædning og sikkerhedsudstyr  

 

Arrangementet er gratis at deltage i! 

 

Med venlig hilsen  

Grejbank Fyn og Kerteminde Kajakklub (K ar in Gøse)  

 

 

                       

 

 

         Invitation 

  Lucia i kajak 2015  

           Søndag den 13. december 

 

Fotos:  

Lucia i Kajak  (København 2013 & 2014) 

Kayak Republic  

 

 

Her er en oplagt mulighed for at mødes og julehygge med andre  

som nyder at være aktive på vandet, hvad enten du stiller op i: 
 

Havkajak   Turkajak   Kano   Robåd   SUP 
 

 

 
 

 

P  R  O  G  R  A  M 

15.30 - 16.10  
Deltagerne pynter sig selv og sit ”fartøj” med fx lyskæder og gran  

inden vi går på vandet 
Bemærk: Alle deltagere i k ajak  og kano skal være frigivet – roere og SUPere  

skal være øvede. Alle stiller op med relevant tøj og sikkerhedsudstyr  

16.10 

Skippermøde før afgang med informationer om rute og sikkerhed  

16.30:  
Vi mødes ud for Odins Bro i Odense Kanal  

16.40: 

I samlet flok ror/padler vi ind i Odense Havn  

17.00:  
Vi ankommer til Nordatlantisk Hus, hvor vi alle synger Lucia- 

sangen, evt. akkompagneret af levende musik & kor 
Efter Luciasangen vil der være mulighed for at gå i land, hvor der kan købes gløgg og  

æbleskiver i Nordatlantisk Hus (der kan KUN betales med kort) 

18.00:  
I samlet flok ror/padler vi tilbage til Odins Bro og Odense Roklub  

 
 

  Isætning & Parkering: 

  Først læsses kajakkerne af ved Odense Roklub  

  og herefter parkeres bilerne ved enten Odense 

  Roklub eller DANRENs  parkeringplads   
  (begge ligger tæt på hinanden i gå-afstand) 

 

  Odense Roklub: Kanalvej 160 - 5000 Odense C 

  DANREN: Lumbyvej 13  - 5000 Odense C  

 
 

Arrangører: 

 

 
 

http://www.kerteminde-kajak.dk/
http://www.grejbankfyn.dk/

