Havskajaktur med SSIF 11-13 augusti 2017 i Gryts skärgård
En havskajaktur för dig som är medlem i en
personalförening som är ansluten till Svenska
sjukvårdsanställdas idrottsförbund (SSIF), ni finns
från Malmö till Umeå.
Detta är alldeles nytt med SSIF, att vi arrangerar en helt
egen tur med havskajak. Det blir en långhelg från
fredag morgon till söndag eftermiddag i Gryts vackra
skärgård. Tillsammans med andra som också jobbar
inom Landstingsvärlden i Sverige och med en mycket
erfaren färdledare.
Samlingen är hos Ostkustenkajak (ostkustenkajak.se)
där vi hyr kajakerna ifrån, de ligger vid Kustcamp Ekön
nära Valdemarsvik. Vi samlas där fredag morgon och
vill du komma dagen innan kan du alltid sova på den
välutrustade campingen, kontakt för egen bokning via
campa.se/11/Ekoen.php .
Vart vi tar vägen beror på deltagarnas erfarenhet och
vädret, det kanske blir mot Harstena eller kanske
Häradsskär. För att få följa med på denna tur ska du ha
paddlat förr och vara simkunnig. Självklart anpassar vi
turen efter vädret och folks förmåga men räkna med ett
antal timmar i kajak innan gruppen är framme. Just den
helgen vi ska vara ute blir det nog många meteorer som
kommer i atmosfären - hoppas att det blir klart väder.
Du anmäler dig till turen genom att sätta in
deltagaravgiften in på föreningens konto, märk
betalningen med ordet ”kajak Gryt”. När avgiften blir
bokförd så skicka e-post till lgb.vanersborg@gmail.com
med rubriken ”Havskajak”. På mejlet ska du skriva dina
kontaktuppgifter (e-post och telefon dagtid). Är det
något du undrar över angående turen skicka e-post till
tommy.mantynen@gmail.com rubrik Havskajak Gryt.
Kan du erbjuda plats i din bil till startplatsen, hur många
och varifrån. Vill du så kan du få ett förslag till
packningslista via e-post.

Fakta
Helgtur med havskajak i Gryts skärgård,
nära Valdemarsvik
När: fredag den 11 augusti samling kl
10.00 åter söndag den 13 augusti kl 16.00
Var: start och avslut vid Ostkustenkajak,
Kustcamp Ekön i Gryt – nära
Valdemarsvik
Medlemspris: 900 kr, (med egen kajak
500 kr). En medlem kan ta med sig en
som inte är medlem, åldersgräns 17 år
(vårdnadshavaren måste följa med)
Vad ingår: kajak för en person, kapell,
paddel och flytväst, färdledning under
turen
Anmälan: betala hela avgiften in på
SSIFs pg 443516-0, senast den 26 juli.
Ange Havskajak och dina kontaktuppgifter
Turen genomförs med minst 4 och max 12
deltagare.

