Om föreningen
Bli medlem

Om båtarna

Ta en tur med våra kyrkbåtar Njut av en fantastisk
naturupplevelse och trivsam gemenskap. Alla kan
delta, även nybörjare. Boka er egen roddutflykt för
grupper om minst 10 och max 48 personer.
Pris: 2 000 kr/båt inkl styrman.
För företagsbokningar och förfrågningar – ring
070-563 38 09

Längd 15,3 m.
Vikt ca 1 000 kg.
Årlängd 3,65 m.
Antal kopparnit ca 3 000 st.
Antal roddare 14 st + 1 styrman.
Antal passagerare ca 10 st.
Maxfart hittills av Dellenroddarna är 8,2 knop.
Normal båtfart ca 4 knop.
Normal roddtakt ca 28 tag per minut.

Ta en tur med våra kyrkbåtar
Ni kan också vara med på våra utflyktsroddar på
onsdagar kl 19 under hela perioden juni t o m augusti utan föranmälan, först till kvarn gäller och 50
kr/person – föreningsmedlemmar gratis. Om ni vet
att ni kommer många i grupp så föranmäl er gärna.
Tag med egen fika och badkläder! Rodden brukar
ta 2-2½ timme.
Under juni och augusti finns det dessutom möjlighet för de morgonpigga att ro på lördagsmorgnarna. Vid återkomst kan man ta ett bastubad i vår
fina bastu alldeles vid Norrboån.
Det finns plats för 14 roddare + 10 passagerare och
en styrman per båt. Flytvästar finns i vuxenstorlek
samt några i barnstorlek. Turerna utgår från vårt
klubbhus vid Dellenbadsparken i Norrbo.

Hoppet och Tron heter våra båtar och är de två första långbåtarna efter vikingatida modell som byggdes av Lasse Forslund i Bjuråker. Han har nu byggt
12 st långbåtar – nästan alla finns i Hälsingland.

Klubbhuset och bastun
Klubbhuset ligger vid Norrboån i omedelbar närhet av Dellensjöarna. Sedan 2007 finns en bastu
vid klubbhuset. Bastun kan bokas för grupper och
privatpersoner, egen ved medtas.
Även klubbhuset kan bokas för olika ändamål.
Båda lokalerna bokas på 070-538 35 50.

Aktiviteter

Fotot ovan är från långrodd i Roslagen och det undre är från
stämmorodden 2007 när båtarna angör Norsbron.

Klubbhuset byggdes som ett annex till hotellanläggningen i
Dellenbadsparken. Bastun uppfördes 2007 i samarbete med
Båtklubben.

Dellarnas
Kyrkbåtsroddare

Kontakt i olika ärenden
Ordförande/hemsida:
Ulf 070-261 04 04

Båtbokningsansvarig:
Olle 070-563 38 09

Bastu, Klubbhus – bokningsansvarig:
Gustav 070-538 35 50

