Lucia i kajak Aarhus 2017 – Kom og ro med!
Fest og eventudvalget i AKKK har været i dialog med Aarhus Kommune og
arrangerer for første gang luciaoptog for alle byens kajakklubber.
Vi pynter kajakkerne med lys, nisser, gran, glimmer og flimmer d. 13. december og
ror lyset frem i Aarhus bugt - og havn.
Der vil være præmie til den bedst pyntede og belyste kajak! Så man skal endelig ikke
holde sig tilbage, når man kigger i den store kasse med julepynt (og lys) !..
Efter arrangementet er der julehygge med æbleskiver og gløgg (for billige penge) i
klubhuset. Og I er velkomne til at bruge vores badefaciliteter og komme med indenfor
i varmen.
Program:
17.15: Vi klargør og pynter kajakker.
17:50: Sikkerhedsbriefing for alle deltagere
18.00: Rotur og Luciasang
20.15: Afslutning ved Aarhus Kano og Kajak Klub
RUTE: Vi sætter kajakkerne i vandet ved Aarhus Kano og Kajak Klub
Kystpromenaden 4, Aarhus C. (Hvis man foretrækker det, kan man selvfølgelig også
ro herhen, hvis det giver mening.) Og har 3 stop på Luciaruten, hvor vi synger
Luciasangen. (SE KORT)
1. Isbjerget.
2. Isflagerne ved Pakhus13
3. Navitas.
Derefter ror vi tilbage til Aarhus Kano og Kajak Klub og afslutter arrangementet.
SIKKERHED: Vi har fået tilladelse til at ro ind i inderhavnen under forudsætning af,
at alle deltagere følger den planlagte rute. Det vil sige, at vi i inderhavnen holder os i
samlet flok i den side, der vender ind mod land. Så vi ikke forstyrrer eventuelt
havnearbejde. (Lods og slæbebåde)
Fysisk kontakt med vandet i inderhavnen skal undgås på grund af vandkvaliteten. Så
hvis nogen mod forventning havde håbet at demonstrere en grønlændervending, er det
desværre forbudt.
Alle kajakroere med den nødvendige kajakerfaring teknisk og sikkerhedsmæssigt er
velkomne. Det er vinter! – Og det er selvfølgelig en betingelse for deltagelse, at du
ifører dig vintergarderoben, og kan tage vare på din egen sikkerhed.
Vi kommer til at sidde stille og synge i længere tid ad gangen, så husk ekstra varmt
tøj.
Glæder os til at se jer på vandet!

Tilmelding:
https://docs.google.com/forms/d/1W49ITCp62sHIaL8TE0eZsAk8V1Nr4w5XRjzYK
U-lItc
Ruten:

