PRESSEMEDDELELSE
Kanojak Trim, Nordsjællands største kajakstævne, løber af stablen lørdag den 19. august
Over hundrede kajakroere fra hele Sjælland ventes til start
Esrum Sø rundt
De mange kajakroere skal ro Esrum Sø rundt, en distance på 20 kilometer. Og dem som er knap så
rutinerede kan vælge at ro den korte 12 kilometer. Deltagerne har selv deres kajakker med. Man
kan stille op i 1, 2 og 4 mands kajakker, kapkajakker, surfskis og havkajakker.
Vind og vejr bestemmer
Der er instruktion kl. 10.15 og fællesstart kl. 11, udfor Kajakklubben Esrums Sø’ klubhus. Afhængigt
af vejret på stævnedagen, bestemmes det om der skal ros med eller mod uret søen rundt. Den
korte 12 kilometer bane udlægges på den side af søen hvor der er mest læ.
De første kajakroere, på den 20 kilometer lange søen rundt banen, ventes i mål omkring kl. 12.30.
Målet lukker kl. 15 og præmielodtrækning ca. kl.15.15.
Lodtrækning om præmierne
”I princippet er der præmier til alle”, siger stævneleder Jakob Dan Jensen, ”Efter målgangen
trækker vi lod blandt alle startnumrene og man kan derfor være heldig og få en flot præmie med
hjem, selvom man ikke var første mand over målstregen”, slutter stævneleder Jakob Dan Jensen,
Kajakklubben Esrum Sø.
Facts Kanojak Trim 2017
• 2 baner; Esrum sø rundt på 20 km og den korte på 12 km
• Over 30 frivillige er involveret i afvikling af stævnet
• 4 følgebåde stillet til rådighed af Fredensborg Roklub, Sejlklubben Esrum Sø og Hillerød
Sejlklub
• Startgebyr 250 kr. inkl. årets Kanojak Trim T-shirt, sandwich, vand, kaffe/te
• Arrangeres for 39’ gang af Kajakklubben Esrum Sø, Nødebo, Hillerød
Yderligere oplysninger om Kanojak Trim 2017
• Stævneleder Jakob Dan Jensen, mob. 4083 7999
• Stævneleder Claus Bo Jensen, mob. 3029 1980
• Kajakklubben Esrum Sø, www.kkes.dk
Espergærde 04/08/2017
Henrik Numelin PR for Kanojak Trim
Kajakklubben Esrum Sø er en udpræget breddeklub, med ca. 300 medlemmer.
Klubben har en meget velfungerende børne- og ungdomskajakhold og blandt de voksne roere er der flertal af motionsroere.
Kajakklubben Esrum Sø – Krostien 11 – Nødebo – 3460 Fredenborg
www.kkes.dk

