Skærgården i 3 dage d. 14-16 maj 2015 ved Bildal, syd for Göeteborg

3 dages tur i skærgården ved Billdal (syd for Göteborg) – 14.-16. maj 2015.

Tag på tur med Mikael Svalstrand, Christian Wiegand og Søren Østerbye, hvor vi ud over en
god social tur, også vil kigge på navigation, turledelse, teknik, mad og køkkenhygiejne på tur,
rockhopping, redninger, bugseringer osv. alt efter deltagernes ønsker og behov, og hvis
forholdene er til det, gør vi det.

Planen er, at vi tager ud fra Billdal til en endnu ukendt location, hvor vi opsætter basecamp. Vi
har mulighed for at besøge reservater med både sæler og ørne (ingen garantier!), ligesom vi
har mulighed for at tage en tur rundt til nogen meget seværdige sites i skærgården med Mikael
som lokal guide, der fortæller historier om øerne, menneskerne der bebor dem osv.

Turen til Sverige er ikke en del af konceptet, så det står man selv for, men vi kan nok hjælpe
med at organisere noget samkørsel.

Man medbringer eget og egnet udstyr til en 3 dages tur. Dog tager vi os af kogegrej og mad, så
det skal man ikke medbringe, men se mere på pakkelisten.

Deltagerforudsætninger er EPP2/DGI1/BCU2 som minimum og erfaring fra overnatningstur i
Danmark. Vi har regnet os frem til en pris på 1500 kr. for turen, og vi gennemfører ved minimum
12 deltagere.

Tilmelding på e-mail til: S.L.Oesterbye@gmail.com Betaling: betalingsinfo tilgår via e-mail

Så er det ellers bare med at komme i gang med at tilmelde sig denne aldeles fremragende
event Mikael, Christian & Søren (22333125)
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Mikael Svalstrand: BCU4*, indehaver af Seakayak Billdal Christian Wiegand: BCU5* training,
Havkajakvejleder
Søren Østerbye: BCU5* training, L1 coach, Havkajakvejleder

Pakkeliste:
 Personligt kajakudstyr, herunder hjelm, bugserline, kompas, termokande, snacks, vandflaske
eller lign., ekstra drybags, etc.
 Personligt friluftsudstyr, herunder bestik, service, hue, vanter, regnslag, foldestol, etc.
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