
     

  

 

September 2017 

Kickstart din næste rosæson med en tur til 

 

Toló, Grækenland 
i uge 18, fra lørdag den 28. april til søndag den 6. maj 2018. 

Det er blevet vældig populært blandt danske roere fra mange forskellige klubber at arrangere ture til 

Grækenland. Tolo Roklub, som er en dansk roklub, stiftet til formålet, har simpelthen - i et tæt samarbejde 

med en hotelejer i den lille by på Peloponnes - skabt alle tiders ramme omkring denne herlige oplevelse! 

 
 

  

Men – det er jo ikke alle roklubber, der har budt eller byder deres medlemmer på denne mulighed, så der-
for vil vi gerne fra DFfR’s ROAKtivitetsudvalg tiilbyde en tur, der fortrinsvis er rettet imod roere fra klubber, 
der ikke selv arrangerer ture til Tolo.  
Det er naturligvis muligt for roere fra alle DFfR’s medlemsklubber at tilmelde sig, blot de opfylder de krite-
rier, der angives for deltagelse i turen, men vi vil gerne give mange roere fra klubber uden ”Tolo-tradition” 
chancen for at komme med. På denne tur skal de danske klubber ikke stille båd til rådighed, men klubben 
skal stadig skrive under – og ”stå inde for” det/de medlemmer, der tilmeldes! 
 
I det græske øhav er det ofte ikke muligt at ro heldagsture, fordi der næsten hver eftermiddag rejser sig en 
brise, der kan blive så voldsom, at det for roere er mest hensigtsmæssigt at søge mod land – en passende 
lejlighed til at finde sig et spændende sted at spise lidt frokost – eller den medbragte madpakke. For sidst 
på eftermiddagen vil det nemlig igen som regel 
være muligt at snuppe endnu en rotur – for 
dem, der har lyst til dét!  

Her ligger Tolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byen Tolo ligger ca. 2 timers kørsel fra Athen – i syd-

vestlig retning, over Korinth kanalen, på den store halvø 

med alle ”fingrene”, Peloponnes. Hvis du ser en hånd for 

dig, er det nærmest på indersiden af tommelfingeren! 

Tolo ligger blot nogle få km fra den større by Nafplion, 

der var Grækenlands hovedstad i perioden fra 1829-34. 

I området er der, udover meget flotte romuligheder, 

også mange flot bevarede/restaurerede antikke steder, 

kendt fra oldtiden og Grækenlands spændende historie, 

som det også for interesserede kan være fint at se nær-

mere på - selv om det selvfølgelig for os primært er ro-

ning i det fantastisk smukke farvand, Argolis-bugten, det 

handler om. Her finder vi forskellige øer, der kan ”run-

des” - og småbyer langs kysten, der kan være mål for 

gode og forskellige ture hver dag. 

 
Se konkrete informationer om turen på næste side    



Turstart og -slut i Athens lufthavn 

Denne tur udbydes med start i Athens lufthavn lørdag den 
28. april sidst på eftermiddagen (fastlægges, når præcise 
ankomsttidspunkter for fly fra Danmark kendes). 

Turen slutter samme sted søndag den 6. maj om eftermid- 
dagen – igen afstemt efter flytiderne.   

Dette er ganske enkelt for at give de enkelte deltagere en 
mulighed for at lægge et antal dage til besøget i Grækenland 
enten før eller efter roturen, hvis de – helt lige som vi på vo- 
res første ture – skulle have mulighed for og lyst til at udfor- 
ske dette spændende land lidt mere.      
På tilbagevejen til lufthavnen besøges endnu et af antikkens helt store steder,  
Epidavros – og der gøres holdt ved Korinth kanalen for besigtigelse her.       

For at det skal være muligt for deltagerne at gå på nettet og købe flybilletter til en fornuftig pris – enten fra 
København eller fra Jylland (Aalborg/Billund) har vi fastsat tilmeldingsfristen til den 15. november 2017. 
Vi ved, det er lang tid i forvejen, men erfaringen siger, at det ER allerede der, man får de bedste – og billig-
ste - billetter! 

I den forbindelse kan vi anbefale, at du tjekker, OM du har en rejse-/afbestillingsforsikring – og hvis ikke, så 
tegner én i forbindelse med køb af billetten. 
 

Turens program indbefatter: 
Afhentning med bus i Athens lufthavn (turlederne tager imod!) – kørsel direkte til Tolo og indkvartering på  
Hotel Romvi, hvor turens første måltid – pragtfuld græsk aftensmad – venter. 
Fra søndag morgen ligger bådene klar til os – forhåbentlig allerede i vandet, så vi hurtigt kan komme i gang. 

Overnatning foregår i dobbeltværelser med eget bad/toilet og oftest også altan, glimrende morgenmad 
samt det herligste aftensmåltid hver dag – sidste måltid er morgenmad søndag før afrejse.  
Skulle du have ønske om, hvem du gerne vil bo sammen med, så skriv det venligst i bemærkningsfeltet på 
tilmeldingsblanketten. 

Vi påregner én af dagene i løbet af ugen, efter roning, at foretage en samlet halvdagsudflugt til én af de 
store seværdigheder i omegnen – og skulle uheldet være ude, så der bliver en enkelt dag, hvor vi ikke kan 
ro fra morgenstunden, vil det være muligt at ændre denne til en heldagsudflugt, der så formentlig vil gå op i 
bjergene, til f.eks. den lille charmerende landsby, Dimitsana. Al udflugtsaktivitet er betinget af vejret og vil 
først blive endeligt planlagt på stedet – vi har bare sikret os, at mulighederne er der, også økonomisk.  

Vi har 6 toårers inriggere til rådighed. For at være sikre på at kunne bemande alle både alle dage, har denne 
tur plads til i alt 19 deltagere + de to turledere, dvs. at alle deltagere må påregne at skulle have én landdag 
i løbet af ugen – til helt fri afbenyttelse (der er ingen ”landholdsopgaver” der skal løses på denne tur – så 
du/I kan planlægge at tage på tur, daske rundt i byen eller bare ligge på stranden/altanen og slappe af!). 
Stribevis af gode turforslag  - samt mange andre gode oplysninger - kan du finde på www.toloroklub.dk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forventninger til deltagerne: 

Du skal kunne ro daglige ture på 20-30, måske 35 km flere dage i træk, være indstillet på om nødvendigt at  
ro i vind og bølger, kunne tage ved, når det er nødvendigt at løfte bådene, samt kunne skifte plads i båden 
undervejs, måske endda på en anden måde end du er vant til. Du skal være indstillet på at være tæt sam-
men med en blandet flok rokammerater i en hel uge.  

 

Prisen for denne oplevelsesrige ”pakke”: 
Prisen for alt det ovenfor nævnte: Bådleje, overnatning 
med morgen- og aftensmad som beskrevet, al transport  
til og fra lufthavnen samt nævnte udflugter, incl. drikke- 
penge og entréer + en lækker tur t-shirt er kr. 3.250.  
Du betaler kun selv frokostmåltider, drikkevarer + drikke- 
penge på hotellet (+ jo altså din rejse!) 

Hertil kommer, at for at ro i Tolo Roklubs både skal alle  
turdeltagere være medlemmer af Tolo Roklub i det på- 
gældende år, dvs. at du selv skal indmelde dig i klubben  
i god tid inden vi skal af sted på turen, men det skal vi  
nok vende tilbage til.      
Medlemskabet af Tolo Roklub koster kr. 250/år + et indmeldelsesgebyr på kr. 50. 

 

Tilmelding: 

Senest den 15. november 2017 på vedhæftede tilmeldingsblanket, som skal underskrives både af dig selv 
og i din klub – af formand eller rochef/langtursrochef, der hermed bekræfter, at du har den erfaring og de 
færdigheder, der er beskrevet ovenfor – og anses for at være i stand til at gennemføre en tur som denne.  

I tilfælde af overtegning forbeholder turledelsen sig ret til at sikre en bred geografisk og aldersmæssig 
spredning af de tilmeldte deltagere samt at sikre en passende blanding af nye og erfarne roere. 

Cirka en uge efter udløb af tilmeldingsfristen vil du få at vide, om du er med på turen – og herefter vil du i 
givet fald blive bedt om (og få en anvisning på) at indbetale depositum for turen, kr. 1.500, via  
www.roportalen.dk , inden den 15.december.  Din tilmelding er bindende efter denne dato, og pengene 
tilbagebetales ikke ved senere framelding, med mindre det lykkes at finde en anden turdeltager, der kan 
overtage pladsen. 
Restbeløbet vil du blive bedt om at betale på samme måde pr. 15. marts 2018.  

 

Nærmere oplysninger 
samt svar på eventuelle spørgsmål  
kan du få hos turledelsen: 

Lise og Allan Pedersen, Aalborg 
Tlf. 9818 2785 – mobil 2890 4970 
eller email:  lisep2906@gmail.com   
 allanp2911@gmail.com 

 
 

 

 
På gensyn til en helt speciel forårstur! 
 

 



Dansk Forening for Rosport 
Roaktivitetsudvalget   
  

Tilmelding til ferielangtur 

Toló, Grækenland 

i uge 18, fra lørdag den 28. april til søndag den 6. maj 2018. 

 

 

Klub:   

 

Navn:   

 
Adresse:   

 

Postnr./by :   Email:   

 

Tlf., privat:   Mobiltlf.:     _______________________________ 

 

Fødselsdato:   Langtursstyrmand: NEJ  / JA  – år:  

  

Roerfaring: Ca. antal år?   Antal km de seneste 2 år?  _________    __________ 

 

Jeg vil gerne have en tur-T-shirt   JA     NEJ    - hvis ja – str.: __________ 
(Fremstilling af en flot tur-T-shirt er betinget af, at et flertal af deltagerne ønsker en sådan, incl. i prisen!)  
 

Jeg har tidligere deltaget på DFfR-ture  

i ind-/udlandet   JA     NEJ    - hvis ja, hvornår?  

 

Med nedenstående underskrifter står du som deltager og klubbens bestyrelse inde for følgende:  

 at du er i besiddelse af den fornødne roerfaring til at deltage i denne tur, hvilket betyder, at du skal kunne ro 
op til 30-35 km pr. dag i flere dage i træk, være fortrolig med at skifte plads i en inrigger, have kendskab til 
roning i vind og bølger samt være i stand til at medvirke, når bådene skal løftes og bæres.  

 

 

  ____________________________________    

Deltagers underskrift   Klubbens underskrift 

 

Seneste tilmelding den 15. november 2017  til   Lise og Allan Pedersen 
(Du modtager en bekræftelse på din tilmelding) Nørholmsvej 25 
 9000 Aalborg  


