
                         

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                        Solrød Strand den 11.09.2016 

Nyhedsbrev nr. 40 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben.  

Stort tillykke til de nye EPP1´ere 

Frederik (13 år), Cathrine (13 år), Annelise, Malene og Martin. Dygtige 

roere, som fortsætter med EPP2 til foråret  

Stort tillykke til de nye EPP2´ere 

Kirsten, Silvia og Gerhard, Priscilla, Kenneth, Karsten, Jens Vivi, Tracy, 

Niels, Mikkel og Aage. 

Klubben håber, de får stor glæde af at være kommet så langt i færdigheder 

og af klublivet i Solrød Strand Kajakklub. 

De, der har tilmeldt sig Opstartsforløb 2016 og som af forskellige grunde 

ikke har taget EPP2 endnu, vil blive kontaktet af formanden for aftale af det 

videre forløb.  

Generalforsamling torsdag den 13. 10.2016 

Generalforsamling d. 13.10.2016 kl. 19.00. For nærmere info: se klubbens 

vedtægter. Dagsorden og sted meddeles senere. Når de nærmere 

informationer kommer, bedes du tilmelde dig via www.rokort.dk  

Vedtægterne kan ses på http://www.solrodkajak.dk/om/vedtaegter  

 

Reparation og vedligeholdelse af klubkajakker 

Mogens Aalund, Karsten Brink, Lars Bursche, Steen Bech Sørensen, Cuno 
Frank Gygli og Bjarne Hansen, har fremadrettet meldt sig til at stå for 
reparation og service af klubkajakkerne. Hvis du har ret til at bruge 
klubkajakker og bemærker, at der er noget galt, er det vigtigt, at du 
skadeanmelder det. Båden tages så ud af reservationssystemet, og de vil så 
se på det. Det er vigtigt at vi passer på vore værdier og at skaden bliver 
anmeldt, når den er konstateret.  

 

 

http://www.rokort.dk/
http://www.solrodkajak.dk/om/vedtaegter


Det blev til en hyggelig grillaften 

Først var der indkaldt til Sommerfest, med meget kort varsel, den blev så 

udsat. Ny dato kommer snarest. Der var nogle, der mente, at den gode 

vejrudsigt skulle bruges alligevel, så der blev arrangeret en grillaften i 

stedet. Vi var godt 20 der hyggede sig, og der var enighed om, at der 

gerne må komme flere af den slags initiativer. 

 

Besøg af Køge Søspejdere den 24. og 25. 09 

Køge Søspejdere låner klubhus og grund i forbindelse med deres årlige 

optimisttur med overnatning i telte. De ønskes en god oplevelse. 

Inspirationslæsning 

 

På mit sidste kursus blev jeg anbefalet nedennævnte bøger, som værende 
rigtig gode. De er nu indkøbt og ligger til udlån i klubhuset i hvert sit plast 
chartek. Når du låner bogen, så skriv dit navn og dato på listen, så ved vi, 
hvor den er. 
Mvh 
Lars Juhl 

 

 



Mange nye billeder på hjemmesiden 

Der er kommet mange nye billeder på hjemmesiden fra klubture og ture 
medlemmer har foretaget i rundt omkring i verden. Når du åbner billeddelen 
af hjemmesiden, skal du have lidt tålmodighed, da der er så 
mange.http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016   
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Det er dejligt, der kommer mange billeder og beskrivelser af ture til 

inspiration for os alle. Bliv ved med det  I det flg. kan du læse om en fin tur 

som Mie og Kurt har haft. God fornøjelse med det.  



4 dage med sæler 
 

 

4 dage med sæler blev det ikke, men vi så sæler de 3 dage. Flest så vi på 

førstedagen. 

Dette er Mie og Kurts beskrivelse af en tur rundt om mors, fra den 29. august til den 1. september. 2016 

 

Da vi fik mulighed for at bruge en uge i det Jyske på at sejle kajak, overvejede vi mulighederne og vores 

ønsker fra tidligere snakke om kajakture i Jylland. Vi havde planlagt 3 ruter: 

1. En tur startende i Vejle Fjord (Brejning), ind forbi Vejle by, herefter forbi Trelde næs og ned 

gennem Lillebælt til Fænø sund, og videre til Kolding Fjord forbi Skærbæk og Skærbækværket, 

turen retur skulle så foretages langs de kystlinjer vi ikke havde set. 

2. Gudenå, fra Silkeborg til – ja måske Kattegat – blot så langt vi ville have vejret med os, vi havde 

under alle omstændigheder beslutte at vi skulle afhentes ved målet. (Godt med familie tæt på) 

3. Mors rundt, som vi havde talt en del om tidligere. 

Som det fremgår i indledningen, blev det turen rundt om Mors vi valgte. Vi studerede vejrlig ugen op til 

afgang, planlagde ruten, og ledte efter overnatningsmuligheder.  

Den oprindelige plan med start i Vilsund: 

 

Inspireret af ”de gamle mænds tur omkring Samsø” tidligere på året, valgte vi at kontakte Thisted Ro og 

kajakklub for at spørge om vi kunne overnatte i klubhuset, fra søndag den 28. til mandag den 29. Da vi så 

ville ændre planen og starte derfra. Det kunne vi – det var meget hyggeligt og en stor fordel at have deres 

garage som pakke sted og opbevaring for vores pakkede kajakker natten over. Vi havde aftalt at vi kunne 

ringe ved ankomst, så ville vi få udleveret en nøgle.  

Da vi ankom mødte vi formanden Helle og et medlem som var på deres værksted for at reparerer 

klubkajakker (sikke et værksted, lidt misundelig blev man da). Vi ringede til Ruddi og han kom med en 

 

 

 



 nøgle, vi fik gode informationer om vores planlagte tur, en rigtig god oplevelse at møde klubbens 

medlemmer.  

Vores kajakker, klar på bukke. 

 

 

Dag 1: 

Ruten som udført: 

 

Vi stod op før solen, da vejrudsigten forudsagde at det ville blæse op i løbet af dagen. Vi stævnede ud 

7:15, i en smuk stille morgen, let vind fra NV, og meget roligt vand. Efter et kort ophold i Vilsund havn, 

hvor skyerne blev mørke og dystre, sejlede vi videre sydover. Skyerne 

åbnede kort efter for deres indhold, og vi nød at være omgivet af 

vand ☺ - det varede dog ikke længe inden vejret blev flot igen.  

Den varme sol havde fået nogle sæler til at lægge sig på stranden, de 

sprang i vandet da vi nærmede os. Der var vist omkring 6 sæler, 

spændende syn. Det lykkedes dog kun Mie at få taget et billede med 

telefonen, af enkelte sæler i vandet. 

Videre mod Doverodde, hvor vores shelter ventede. Vi skulle dog lige 

krydse Visby Bredning, som vi i Thisted var varslet om kunne være en 

udfordring. Det blev det også, det var blæst op, som ventet, men nu 

til 13 m/s fra vest……… fladt land til styrbord giver ikke megen læ. Der blev kæmpet og vi søgte så langt 

ind under land som vanddybden tillod, glæden ved at få vinden i ryggen var stor! 

Shelter ved Doverodde, bålhygge og isætning, til dag 2, det var blot om at komme af sted inden den røde 

maskine startede op ☺ 



 

 

 

 

 

 

 

Dag 2: 

Vi sov længe, helt til 6:30, så afgang var kl. 9:00. 

 

Ruten som blev sejlet: 

 

 

 

 



En let morgenstart, da vinden fortsat var vest, 

drejende til sydvest.  

 

 

 

 

 

 

Nu er det jo så Limfjorden, så intet varer evigt. Bunden ligger højt mange steder, hvilket erfaringer fra dag 

1 burde have lært os (med en rimelig dyb ridse ind til den gode glasfiber). Og vinden er ikke til at regne 

med, for slet ikke at tale om bølgerne som ofte kommer fra alle retninger og med forskellige frekvenser. 

Det virkede dog ikke på noget tidspunkt farligt eller utrygt, blot krævende teknisk og fysisk. 

Da vi runder den sydligste spids af Mors, er det som om vandet koger og vinden er i mod os lige meget 

hvilken retning vi sejler, en sæl, ser på os ret fremme og skynder sig væk, vi har nok set for usikre ud ☺. 

 

 

 

 

 

Vi sejler i roligt vand op til Sillerslev havn, hvor vi spiste 

frokost (klassisk makrel i tomat). 

 

 

Og en kop kaffe….  

 

 

 



Turen fra Sillerslev havn til Nykøbing Mors, var som en 

tur ned af bakke hele vejen, vinden og bølgerne i samme 

retning som os – ren nydelse. Under Sallingsundbroen 

og efter sigende, det dybeste sted i Limfjorden (30 

meter).  

 

 

 

 

Uden om Nykøbing havn, for at sejle op til 

Nykøbing Ro og kajak klub, som vi også havde 

aftalt overnatning hos. Også her mødte vi 

mange flinke meddelsomme medlemmer, 

endnu et værksted, klub- og træningslokaler 

som er misundelsesværdige. Efter vi havde 

været på bøf hus for at indtage vores 

aftensmad, som man nu gør på sheltertur ☺, 

vendte vi tilbage til klubben.  

Der er fast klubaften tirsdag og torsdag, så vi 

blev budt med til kaffe og kage. Det var 

hyggeligt og informativt, da udvalget for etablering af et fælles område på havnen nu var kuldsejlet endnu 

engang, da ikke alle interessenter ville være med alligevel, træls for mange men vi kæmper jo alle med 

vores. 

 

 

Dag 3:  

Tidligt op før solen.  

Hilste på de første som skulle morgenbade, pakkede 

kajakker mens der kom flere som ville bade. Da vi 

var klar til afgang mødte de første ro folk også op og 

ønskede os god tur videre. 

 

 



 

 

Klar til afgang: 

 

 

 

 

Ruten som blev sejlet:  

 

 

 

En smuk tur uden drama 

og blot en enkelt sæl.  

 

 

 

Bolig

er 

store 

som 

små 

langs 

kyste

n lige 

uden 

for 

byen. 

 

 

Vi passerede muslingefiskernes fangststed, og 

nød endnu en dag at vinden var med os det 

meste af vejen. 

 

 

 



Pause i flot solskinsvejr: 

 

Kan ikke beskrives bedre med ord. Kan blot tilføje at der hurtigt gik 2 timer med ren nydelse ☺ 

Men vi skulle videre og havde besluttet at vi ville overnatte på Feggesund færgekro, hvis det var muligt. 

Det var ikke noget problem, faktisk var vi de eneste overnattende gæster, også her hyggelige mennesker 

og omgivelser, bedste shelter standard men naturligvis også den dyreste overnatning på turen. 

På vejen til Feggesund så vi naturen 

vise sig smukkest og særpræget.  

 

 

Vel ankommet til færgekroen, venter vi på at få 

et godt måltid mad.  

 

 

 

 

 



Dag 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Klar til afgang, fra stranden foran færgekroen.  

 

Ruten som blev valgt, da vinden fortsat kom fra vest og ville være 4-8 m/s: 

 

 

 

 

 

Krydset fra Feggesund til Thy kysten var blot 

transport, med bølger fra flere sider og i 

varierende styrke og højde, det er svært at få 

gengivet forholdene på et billede.  

 

 

Straks vi kom i læ af kysten, var det atter en nydelsens dag, hvor vandet, luften og naturen kunne 

studeres. Da vi havde valgt en forholds vis kort rute havde vi god tid, og søgte efter et godt pausested. Vi 

fandt det dejligste shelter areal godt skjult af træer og grene. Solen brød igennem netop som vi lagde os 

ind til stranden, der er ikke meget der kan hamle op med sol, shelter og medbragt mad….. 



 

Endnu et par 

timer gik her. 

 

 

 

Nu blot rundt om næste pynt, som lå lige ved siden af vores pausested, ind langs kysten for optimal læ og 

så afsted mod Thisted.  

 

 

En tur rundt i Thisteds havn: 

 

 

 

 

 

 

Ankommet til Thisted roklub: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alt pakket ud af kajakkerne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik skyllet kajakker, pakket bil og sludret med flere af klubbens medlemmer inden vi selv fik et fortjent 

et bad. Og kunne se tilbage på 4 dage på Limfjorden, med mange gode oplevelser, spændende farvand og 

kystlinjer til gode ☺ 

Mie og Kurt   

 

 

Se billeder på hjemmesiden http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016 

Som altid modtages billeder, informationer mv. med tak   Billeder der 

lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden.   

Mange venlige hilsner   

Klaus 

                                                                              kajak.klaus@gmail.com         

                                                                                      

                                                                               www.solrodkajak.dk  
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