
 
 

Tiden nærmer sig vores kanotur, og vi mødes  

lørdag den 17. juni, kl. 8.00 

 

hos Niels og Inge-Lise til morgenmad. Når morgen-
maden er indtaget kører vi til Frederiksdal 
bådudlejning, hvor turen starter tidligst kl. 10.00. 

 

Vi har lejet 9 kanoer og der skal betales á conto 150,00 kr. pr. deltager 
(2 børn er en deltager) til Leif. Dette gøres under morgenmaden på 

MobilePay 23230167 
 

Hvem medbringer hvad. 

 

Hans og Tove:  Frikadeller til frokost af 2 kg kød 

Nicolas og Majken Guf delt op i poser – 1 til hver kano og salat til aftens-

mad 

Niels og Inge-Lise Morgenbrød, ost, marmelade, pålægschokolade, juice, 

kaffe, the, smør, mælk, morgenbitter og små glas. 

Alexander og Bettina Pølser og brød til aften samt salat – også til aften. 

Hanne og Leif: Kød til aftensmad 

Michael og Ditte Rugbrød og pålæg til Michael og frikadeller til frokost 

af 2 kg kød. 

John og Margrethe: Toiletpapir – kartoffelret til aftensmad - køkkenrulle 

Peter og Rossana: Spegepølse – leverpostej – agurk – tomat – æg – 

remoulade – ristede løg – det hele til frokost 

Doris og Anders Kartoffelret til aften 

Edith og Peter Salat til aften og sække til indpakning i kanoerne samt 

til affald. 



Stine og Tommy Rugbrød skåret i skiver til frokost 

Casper og Nadia Ketchup, sennep og kartoffelret til aften. Remoulade og 

ristede løg til frokost. 

Der skal medbringes mad til 22 voksne og 7½ barn til morgenmad og frokost 

samt 24 voksne og 7½ barn til aftensmad. 

 

Hvad skal alle selv have med: 

Fyldte termokander (hvis I vil have kaffe/te på turen), regntøj m.m. skiftetøj, 

varmt tøj til aften, cykelhandsker, siddepuder, evt. ekstra tørt tøj samt 

drikkevarer til familiens eget forbrug. 

 

Husk at gemme boner, da der laves fælles afregning af Peter H. om aftenen. 

 

Hvem roer med hvem: 

 

Kano 1 Kano 2 Kano 3 Kano 4 Kano 5 Kano 6 

Nicolas Niels Anders Hanne  Michael Peter R. 

2 børn 

(Nicolas) 

Majken Edith Inge-Lise Eva Alina og 

Naja 

Bettina Leif Rossana Tommy Peter H. Ditte 

 

Kano 7 Kano 8 Kano 9 

John Casper Alexander 

Stine og 

Marley 

Liam Mandy 

Nadia Doris Hans 

 

Efter bedste evne er børnene sat sammen med i hvert fald en forælder de 

kender. Er det helt umuligt – kan der byttes om på børnene. De voksne kan 

først bytte på hjemturen. 

Formand Hanne/Turformand Leif 


