Orienteringsroning i Kalø Vig
Billeder fra løbet i august 1999

Starten går kl.10.00 fra Den Permanente Badeanstalt ved Risskov
i havblik og bagende solskind. Der er fire både fra ASR og en fra
Risskov Roklub. Holdene skal i 1. afdeling Kalø Vig rundt.
Opgaven er at finde så mange poster som muligt inden kl.16.45,
hvor de skal aflevere besvarelserne på Skæring Hede.

Den første opgave er at finde poster på land ved Vejlby Hage.
Torben løber koncentreret ind i landskabet mens resten af
holdet passer på båden og planlægger deres videre strategi.

Risskov-holdet er hurtigst til at finde posterne på Vejlby Hage og tøver heller ikke med
at sætte kursen mod Skødshoved.

Efter en hård rotur fra Skødshoved via Knebel Bro er Niels' hold
nu i Nappedam hvor musklerne kan hvile for en stund. Men hovedet
får ingen hvil idet holdet nu får en håndfuld spørgsmål om
områdets historie. Hvem var nu den berømte fange, som flygtede
fra Kalø Slot?

Nu begynder tidspresset rigtigt at kunne mærkes ved Uggelbølle.
Skulle vi alligevel have droppet Favntræspladsen?
En enkelt svalende dukkert bliver der dog tid til.

Arrangørerne venter på løberne på Skæring Hede. Der er kun 30 minutter til at holdene
senest skal aflevere besvarelserne, men der er ingen både i syne endnu.

Lars' hold har administreret tiden fint og afleverer
netop inden kl.16.45. Det går dog ikke så godt for
Risskov. De har satset på posterne i Havskov,
men der var en fra holdet som blev væk i skoven.
Det koster dem 2. pladsen.

I 2. afdeling gælder det om at komme hurtigst til en bro
lige nord for Egå Marina. Peter venter her som målpost
med flag og horn. Det er Risskov som har flest kræfter
tilbage og kommer derfor først over målstregen i denne
afdeling. Løbet er slut og i ASR er madholdet ved
at forberede en restitutions-buffet.

Mens holdene er på vej tilbage til ASR er den strenge men
retfærdige løbsledelse igang med at vurdere opgavebesvarelserne.
Det er gået nogenlunde med navigationsopgaverne, men det svage
punkt er besvarelserne omkring Kalø Slots historie.

Alle er nu tilbage i ASR og klubben har sponsoreret kulhydrater
og en velfortjent øl. Der ventes i spænding på resultatet.

Vinderholdet bliver Birgitte Herløv, Ulrik Ralfkiær og
Niels Ole Vindum.
Her får de glade roere overrakt præmier og diplom af Lars Hector.

Receptionen udvikler sig til en lille sommerfest hvor dagens
begivenheder diskuteres livligt.

