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Den Store kanonkuglemarch 
Lørdag den 5. juni 

Praktiske oplysninger 

Kære deltager 

Du kan glæde dig til 2 ruter i Djurslands smukke natur: 

30 km: 
Fra Kalø Slotsruin – østover mod landsbyen Kejlstrup – Ørnbjerg Mølle – Stubbe Sø og ad 
Banestien mod Ebeltoft og til målet på Fregatten Jylland. 

15 km: 
Fra Fregatten Jylland – gennem den gamle købstad og ud på Ahl –  og retur til Fregatten 
Jylland. 

Se 30 km ruten - klik her: 

https://www.plotaroute.com/route/1363857?units=km
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Startområde for 30 km ved Kaløvig Slotsruin – Molsvej 31, 8410 Rønde:  

Se 15 km ruten – klik her: 

 

https://www.plotaroute.com/route/1422329?units=km
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Start- og målområde for 15 km ved Fregatten Jylland (dette er også målområdet for 30 km): 

Toiletforhold: 
30 km: Der er offentlige toiletter ved start ved Kaløvig Slotsruin samt midtvejs i depotet ved 
Ørnbjerg Mølle. I målområdet er der kundetoiletter ved føtex. 
15 km: I start- og målområdet er der kundetoiletter ved føtex. 
Det er naturligvis ok at forrette sin nødtørft i naturen. Det kan være praktisk at medbringe en 
rulle toiletpapir og et par frostposer til vandreturen, så man kan tage sit brugte toiletpapir 
med sig. 

Transport: 
Skal du gå 30 km, og skal du transporteres fra målområdet ved Fregatten Jylland og tilbage til 
startområdet ved Kaløvig Slotsruin, kan du tage offentlig transport. Bus nr. 123 går 1 gang 
hver time – se køreplan her. Derudover opfordrer vi til, at man arrangerer kørsel med venner 
eller familie. 

Væske: 
Medbring gerne 1-1,5 liter væske. Midtvejs i depotet på begge ruter, kan du tanke frisk vand. 

Registrering ved afgang og ankomst: 
Alle skal registreres ved afgang og ankomst, så vi er sikre på, at alle kommer godt igennem 
vandreturen. 

Depoter: 

https://www.midttrafik.dk/media/22042/k%C3%B8replan-123_k20_11012021.pdf
https://www.midttrafik.dk/media/22042/k%C3%B8replan-123_k20_11012021.pdf
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Halvvejs på begge ruter er der 2 depoter. Her vil du få: 

• 2 stk. frugt. 
• Mulighed for optankning af vand. 
• 1 stk. romkugle fra MENY i Rønde. 
• En chokolade surdejsbolle fra Simons Brød. 

Forplejning i målområdet: 
I målområdet kan du nyde: 

• En sommergryde fra Karens Køkken. Der vil også være et vegetarisk alternativ. 
• Enten 1 øl eller 1 brus fra Ebeltoft Gårdbryggeri. 
• Det er muligt at besøge Fregatten Jylland for 50 kr. på selve dagen. 

Coronapas: 
Coronapas er ikke nødvendigt, med mindre du vil ind på Fregatten Jylland museet eller 
benytte toiletterne på biblioteket på Maltfabrikken i Ebeltoft. 

Lodtrækningspræmier: 
Blandt alle deltagere trækkes der lod om: 

• Fregat øl fra Fregatten Jylland. 
• Årskort til Fregatten Jylland. 
• Bogen “Ældre træværktøj” fra Fregatten Jylland. 
• 2 stk. kortærmede Merionuld T-shirts – øko made in DK (en herre model + en dame 

model) fra WoolbyElle. 

Refundering af billet: 
Fuld refundering sker kun, hvis arrangementet (mod forventning) aflyses grundet Corona. 
Hvis man ikke ønsker at deltage, er man velkommen til at videregive eller sælge sin billet til en 
anden. 

Pas på hinanden: 
Hvis du får det skidt eller kommer til skade under vandreturen, bedes du du ringe til ledelsen, 
som så vil hjælpe dig: 2245 3208 eller 2972 5751. Vi opfordrer til at du ikke går alene – ønsker 
du at gå alene, så tag din telefon med, således du kan komme i kontakt med ledelsen. Vær 
opmærksom på hinanden og hjælp, hvis behovet opstår. 

Pas på naturen: 
Vi ønsker at passe godt på naturen, så vi beder alle om ikke at efterlade affald i naturen. 

Hvis du udgår: 
Hvis du udgår af vandreturen, bedes du give besked til ledelsen på 2245 3208 eller 2972 5751. 
Vi vil gerne sikre, at alle kommer godt hjem igen.

https://www.simonsbroed.dk/
https://www.karens-koekken.dk/
http://www.ebeltoftgaardbryggeri.dk/
https://woolbyelle.com/collections/dame/products/dame-kortaermet-t-shirt-100-okologisk-merinould-bla
https://woolbyelle.com/

