Sct Hansernes Ø-tur 2022 går til:

Alle gode gange tre!
I 2019 og 2020 måtte vi desværre aflyse vores planlagte ture til Romsø. Første år pga blæsevejr, andet år
pga Corona. Og 2021 var så fyldt med Corona, at vi på forhånd opgav at gøre et nyt forsøg der. Men nu
skal det være! Vi vil til Romsø!
Derfor har vi booket Romsøbåden til søndag den 15. maj – og vi har på forhånd sikret os både søndag den
22. maj og evt søndag den 19. juni som reservedatoer, såfremt vi bliver nødsaget til at aflyse pga dårligt
vejr.
Der er plads til max 68 deltagere fordelt på 4 ture med hver 17 personer. Der er afgange fra Kerteminde
Fiskerihavn kl 9 , 10, 11 og 12 med hjemture fra Romsø hhv. kl 14, 15, 16 og 17. Der er således afsat 4
timer til at nyde denne smukke ø med en fantastisk natur og aktuelt med tjørnen i fuldt blomsterflor. Øen
kan gås rundt på 1-1½ times tid. Der er en lade med toilet, som vi kan benytte. Her samles vi ved
middagstid og nyder sammen vores medbragte mad og drikke. Vi satser selvfølgelig på, at turen kommer
til at ske i et smukt-forårs-maj-vejr, men husk påklædning efter vejrudsigten. I tilfælde af at vind og
vejrforhold ikke gør det muligt at sejle, aflyses turen af skipperen på Romsøbåden. Aflysning vil så vidt
muligt ske dagen før.
Med et solidt foreningstilskud kan vi sætte prisen for denne fantastiske ø-tur til 150 kr. pr. person. Vi
satser på at lave fælles transport/afgang fra Sct. Hans Skole kl 8, 9, 10 og 11.
Bemærk – skipper Bo skriver således i aftalen med Sct Hanserne:
Der er ingen havn på Romsø - kun en anløbsbro med et højt bolværk. Det betyder, at båden ved
ilandstigning ligger uroligt - afhængigt af bølgernes størrelse. De vanskelige og fysisk krævende
adgangsforhold medfører, at man skal være i god fysisk form og have gode kræfter i forhold til sin vægt,
så man kan klare de høje trin og holde sig selv fast og bestige bolværket i blæst, regn og bølger. Er man
oppe i årene og måske blevet lidt tung i forhold til sine arm- og benmuskler - så bør man ikke tage til
Romsø. Vores anløbsbro på Romsø er planlagt til at være under renovering i perioden – vi regner med at
kunne anvende broen – men vi kan på nuværende tidspunkt intet garantere. Såfremt broen ikke kan
benyttes aflyses turen, og en af reservedatoerne bringes i spil.
Vil du med?
Hurtig, bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet på mail: mail@scthanserne.dk – senest onsdag
den 31. marts. Skriv om du ønsker/tilbyder fællestransport – eller om du selv dukker op i Kerteminde
Fiskerihavn
Tilmeldingen gælder alene den 15.5, men oplys ved tilmeldingen om du i tilfælde af aflysning kan og vil
deltage såvel den 22.5 som den 19.6.
Evt yderligere oplysninger hos Aase på 6590 3770 eller Bent Aagaard på 6168 5629
070322/Bent Aagaard

