En cocktail af motion, fællesskab, natur og kultur

4 kano-/kajakture
Grindsted-Esbjerg
Kano- og kajakture på åer fra Grindsted til sælerne i Ho bugt
Den 11. juni, 25. juni, 13. august og 22. september 2019
Se Danmark fra en helt ny vinkel.
4 kano- og kajakture på Grindsted Å og Varde Å, hvor vi
roer fra Engsøen i Grindsted og ud i Ho bugt og hilse på
sælerne.
Man får naturen helt ind på livet - og ser omgivelserne i
et andet perspektiv! Først og fremmest kommer vandløbets frodige planteliv drivende os i møde. Mange fugle
hol-der til ved vandløbene - blandt andet er der mange
ænder - gråand, troldand og krikand, og i vandløbenes
roligere dele kan der være blishøne og grønbenet
rørhøne. Fiskehejren står ofte på lur langs bredden.
Nogle steder kan man være heldig at se den sky isfugl.
Når vandet er klart, er der gode muligheder for at
iagttage fisk og smådyr i åen.
Inden start oplyser vi om sikkerhedsaspekter, vejr- og
vindforhold samt lidt om, hvad vi kan forvente at opleve
på turen. Undervejs gør vi holdt, og spiser vores mad.
For at deltage på turen skal du have erfaring i roning og
selv medbringe kano eller kajak og godkendt udstyr.

Pris 120 kr. pr. etape
dgi.dk

1. etape tirsdag 11. juni, kl. 17.30 - 21.30
fra Morsbøl til Ansager
tilmelding senest 1. juni på www.dgi.dk/201910502016
2. etape tirsdag 25. juni, kl. 17.30 - 21.30
fra Ansager til Karlsgårdeværket
Tilmelding senest 15. juni på www.dgi.dk/201910502017
3. etape tirsdag d. 13. august k. 17.30 - 21.30
fra Karsgårdeværket til Janderup Kirke
Tilmelding senest 3. aug. på www.dgi.dk/201910502018
4. etape lørdag den 22. september kl. 10.00 - 15.30
fra Janderup Kirke til Esbjerg
Tilmelding senest 12. sept. på www.dgi.dk/201910502027
Ansvar på vandet: Anni Grøndal, tlf. 31727230,
Kim Skytte, tlf. 28346672, Chresten Nissen, tlf. 91890045
Turleder/ info: Børge Lund, tlf. 61772755,
mail: b.lund@me.com og
Willy Bengtsson, tlf. 24272383,
mail: mbbw@skylinemail.dk

