Vandre- og klatreture i
foråret 2020
Pak vandresko, klatresko og sovepose, for nu skal vi på tur med
Skibby Klatreklub igen!
Figur 1 Peter klatrer på Valstadsberget ved Västervik. Alle
Første gang vi tager afsted er vinterturen for unge og voksne
billeder er fra sommeren 2019
lørdag den 18. januar kl. 10 til søndag den 19. januar til cirka kl.
12. Vi mødes ved Marbækhallen og kører sammen til vores
destination: Røsnæs, hvor vi stiller bilerne, går en lang tur (8-10 km), og dernæst tager til shelterne for at
lave god mad over bål og overnatte. Om søndagen pakker vi sammen og kører hjem igen.

Anden tur er en klatretur til Aspen nordøst for Göteborg i
Sverige den 24.-26. april. Vi kører sammen afsted fra
Marbækhallen fredag cirka kl. 17. Overnatning foregår i telt
eller shelter på shelterpladsen ved foden af klatrestedet og vi
kører hjem igen søndag, så vi er hjemme igen til aftensmadstid.
Tredje tur er
torsdag den 7.
maj til søndag den
10. maj, og den
går til Västervik i
Sverige. Her kører vi torsdag aften og er hjemme søndag aften.
Medbring her udstyr til overnatning i telt, idet vi overnatter på
Risebo Camping ved Överum
nordvest for Västervik.
Medbring til begge klatreture dit eget udstyr (klatresele, klatresko og hjelm)
samt bløde bukser til at klatre i. Ellers har klubben udstyr, man kan låne. Husk
at sikre dig, at du og din familie har en fritidsulykkesforsikring, der dækker
hvis du/I kommer til skade og skal hentes op fra klipperne i helikopter. Husk
også langt undertøj, hue og vanter, regntøj, sovepose, underlag, lommelygte,
toilettaske, bestik og viskestykke og telt.
Tilmelding og betaling til Kim A (mobil: 2373 1546) eller Heidi (mobiltlf. 4061
8708).
Du skal medbringe din
mor eller far til at sikre, og
de skal naturligvis have
gennemgået sikringskursus 1 og 2, så de kan sikre dig.
Mange Klatrehilsner fra Kim A. & Heidi

