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Fra Hälleryd skærgård - Foto fra Tärnö. 
Kåsakrogen  Tërnös samlingsplats - angöringsplats för skärgårdsbåten samt 

kiosk och servering. 
Kort oversat: Mulighed for at købe is ! 

Foto: Jørgen Nielsen 
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Fortsættes på side 3 

Standerstrygning  
Sæsonen slutter med standerstrygning sidste søndag i oktober -  

Søndag d. 30. oktober kl. 10 

Kom og vær med til at lukke en fin sæson  

- og måske få roet årets sidste tur  

 

Mølle Å tur 
Søndag d. 9. oktober kl. 08.00 - 16.00 

Årets sidste fællestur - den korte å-tur, med tur på Bagsværd sø og 

Lyngby sø -evt. lidt ud på Furesø-  ingen bæringer - efterårsfarver - husk 

madpakke 

Skovture  
søndag d. 20. november 2022  kl. 13.00   

-  turen slutter med gløgg og æbleskiver 

mødested:  Gulddysse Kulturgård,  

                    Gulddyssevej 70, Gundsømagle,  

                    4000 Roskilde  

 

 

 

 

 

 

søndag d. 12. februar 2023  kl. 13.00  - mødested: Ølstykke bibliotek 
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isk ro, sovende ænder gider ikke en-

gang linde på øjenlåget. Og fiskehejrer 

står bare roligt selv om vi er rimelig tæt 

på. 

Vi roede med uret, d.v.s. vi fulgte nord-

siden af Furesøen til vi havde Næsset 

(mod syd). Her krydsede vi søen og 

fulgte Næsset forbi bl.a. Kinabugten og 

Vandskiklubben. Inden vi roede ind i 

Mølleå Kanal, rundede vi lige Verdens 

ende (ja, det hedder et lille område ved 

kanalen). Turen fortsatte i Vejlesø, mod 

uret rundt. Her ser man den ene pragt-

villa efter den anden, fine hvide palæer 

med tårne og spir.  

Ved 10:30-tiden holdt vi en kaffe/the-

pause ved Holte Havn Café. Her er 

landgangsforholdene for kajakroere 

ikke optimale, men heldigvis ingen ufri-

villig vandgang. Efter pausen fortsatte 

vi søen rundt og retur i kanalen tilbage 

til Furesø. 

Her fulgte vi igen nordsiden af Furesø-

en, kom forbi Fuglekikkertårnet 

(Vasetårnet), et stort og fint tårn, med 

fast monteret kikkert, så det ud til. Lidt 

længer fremme ligger Birkerød Ro- og 

Kajakklub. Det var et godt sted til en 

frokostpause. Solen skinnede - dog 

ikke fra en skyfri himmel.  

Kajakfærden gik videre langs nordsi-

den. Også her fik vi set nogle pragtvil-

laer.  

Fremme ved Mølleåen – kanalen under 

Hillerødmotorvejen roede vi lige et 

smut ind i Farum sø, der var ikke tid til 

mere. Når man ror i kanalen kommer 

man under henholdsvis S-toget, Hille-

rødmotorvejen og Frederiksborgvej. 

Ikke underligt der er meget støj, selv på 

en lørdag. Hvordan er støjen så ikke på 

en hverdag. Det er også lige ved kana-

len i Farum Sø man finder Farum Båd-

udlejning. Da vi havde konstateret, at 

vandet ikke var grønt i Farum Sø, 

vendte vi om for at ro tilbage til Furesø 

Bad, hvortil vi ankom ca. kl. 13. Fartø-

jerne blev igen læsset på traileren, og 

vi kunne køre hjem efter en dejlig lør-

dag i området ved/på Furesøen.  

Turen var planlagt til at vare fra kl. 8 til 

kl. 14, det lykkedes at holde tiden. Efter 

at have læsset af, kørte vi fra klubgrun-

den kl. 14:10. Turen blev på 16 km. 

/ John 
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Foto: John 

Fortsættes på side 15 1 2 
3 

 

Det var med spænding vi så frem til 

klubturen lørdag. Vejret havde været 

meget blæsende i ugen op til weeken-

den. Endda med kraftig regn ledsaget 

af lyn og torden om fredagen. 

Men bekymringerne for lørdagens vejr 

var spildt. Ganske vist kom der en kraf-

tig byge ved 6:30-tiden. Da vi mødtes 

på klubgrunden kl. 8, for at læsse 4 

kajakker (3 private og 1 klubkajak) på 

traileren, var det tørvejr med solstrejf. 

Deltagerne i turen var Jesper, John, 

Henrik Ø. og Dorrit. Vi lod os transpor-

tere i Dorrit og Henriks bil. Vel ankom-

met til Kano & Kajakklubben Nord (ved 

Furesøbad nær Fiskebæksiden i den 

nordlige ende af Furesøen) fik vi læsset 

fartøjerne af og lagde ud fra en af flyde-

broerne.  

Vandet lå med havblik og var meget 

grønt af alger. Det var som at ro i ærte-

suppe. Der var mange på søen, hen-

holdsvis baglroere og turkajakker. Det 

kunne også ses enkelte steder at træ-

erne er ved at iklæde sig efterårsdrag-

ten. De fugle vi så i området var: Blis-

høns, ænder, fiskehejrer og svaner. 

Det er tydeligt fuglene er vant til roere 

af forskellig art. Ingen fugleflugt når vi 

ror forbi, vi blev blot betragtet med sto-
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Generalforsamling - onsdag d. 8. februar 2023 

- kl. 19.30.  
Afsæt allerede nu dagen. Indkaldelse med dagsorden udsendes medio 

januar 

Bestyrelsens gennemsnitsalder er over 70 år - vi ser gerne yngre og fri-

ske kræfter til bestyrelsen 

Revision af love og sikkerhedsbestemmelser 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til mindre revisioner 

af klubbens love og klubbens sikkerhedsbestemmelser. De er altid sundt jævn-

ligt at gennemgå de regler, som vi driver klubben efter - se om bestemmelserne 

er relevante - om de efterleves og om vi skal tilføje nyt pba erfaringer - erfarin-

ger fra klubbens medlemmer eller fra andre klubber. 

Vil du være med til at udforme forslag til disse revisioner, så kontakt formanden. 

Du kan også sende forslag til præciseringer af klubbens regelsæt.  

Svømmehal : 2023 
Mandag d. 13. februar kl. 19-21 

Lørdag   d. 18. februar kl. 12-15 

Mulighed for at aflægge svømmeprøve  

- træne makkerredning og egen redning, - og måske prøve et 'rul' 

Vinter roning 
Roning hele året - altså også om vinteren er blevet meget udbredt - også 

hos os. Der er hvert år mange vinterdage med høj sol og vindstille, Her 

er der fine turmuligheder. Men du skal selvfølgelig være klædt på til det.- 

varmt tøj, tørdragt, flere sæt handsker OG træn gerne redning i vinterbe-

klædning inden vinterroningen starter. Ro kun ud, hvis du er helt sikker i 

din roning. 

Standerhejsning i 2023 

- det bliver søndag d. 26. marts 2023 - kl. 10 
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Dag 1, torsdag d. 9. juni 

Til klubturen var der tilmeldt 8 medlem-

mer, men desværre måtte Freddy mel-

de fra et par dage før p.g.a. sygdom. 

Torsdag skulle vi møde Gunni og Tor-

ben ved udgangspunktet i Blekinge, da 

de selv kørte med kajakker og udstyr. 

Vi andre, Karin, Jørgen og undertegne-

de mødtes på klubgrunden lidt før kl. 9. 

Annette og Kim har meldt deres an-

komst til skærgården fredag. Traileren 

blev læsset med tre private kajakker, 

og det meste bagage blev lagt i fartø-

jerne. Et kvarter over ni var vi klar til en 

lang køretur (ca. 3 timer) i Jørgens bil. 

Turen gik via Øresundsbroen. I Sverige 

fulgte vi E22 det meste af vejen. Under-

vejs blev vi opmærksomme på en bil 

bag os, der havde to kajakker på taget. 

Det var Gunni og Torben, de holdt sig 

bag os resten af vejen til Nytäppet 

havsbad.  

Ved ankomsten kl. 12:30 tømte vi ka-

jakkerne for udstyr, inden vi bar dem ud 

på flydebroen. Herefter tid til frokost, 

inden vi igen pakkede kajakkerne og 

gjorde klar til at komme på vandet. Vej-

ret var fint, ikke meget vind og let over-

skyet. Vi var ikke kommet langt før vi 

hørte og så en helikopter, den fløj lavt 

over området og landede på Östra 

Bokö. Her stod den et stykke tid med 

rotoren kørende. Helikopteren fløj in-

den vi ankom til Östra Bokö ved 14-

tiden (ca. 1.4 km). Karin og Jørgen 

kendte lejrpladsen.  

Fartøjerne kunne landes på fin sand-

strand. Jeg var ny deltager på skær-

gårdsturen, og var derfor spændt på 

om lejrpladsen stod må med de rosen-

de beskrivelser jeg havde hørt. Og ja, 

det er en skøn plads. Her kan altid fin-

des en teltplads med læ, desuden er 

der bålplads. Flot toiletbygning med 

Fortsættes på side 5 

Foto: Torben J. og John B. 
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Fortsættes på side 13 

 

Foto: John 

 

Hygge og aktiviteter 

ved  

Skuldelev strand 
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Fortsættes på side 6 

brusebad, endda med solcelleopvarmet 

vand. Alt pænt og rent. Efter teltslag-

ning og indretning blev vi enige om en 

kortere kajaktur.  

Vi roede nord om naboøen Vestra 

Bokö, da vi rundede spidsen mod syd 

på den vestlige side af Vestra Bokö fik 

jeg øje på noget stort på en stor sten. 

Troede det var en mand, men det viste 

sig at objektet kunne flyve. Det var en 

havørn, Jørgen fik øje på den i et træ 

da vi kom rundt om spidsen, jeg fik ta-

get et billede af fuglen da den fløj. Efter 

den dejlige oplevelse satte vi kurs mod 

sydøst, nord om Mulö. Roede mellem 

Styrsö og Hallö mod syd over til nord-

enden af Joggesö. Herfra videre mod 

nordøst til Ekö. Fra Ekö roede vi vest 

om Östra Bokö tilbage til lejrpladsen  

Efter aftensmaden gik vi tværs over 

øen mod syd til affaldsspandene. Her 

findes landgangsbro og bålplads.  

Vejret var stille og solen skinnede, så 

tilbage ved teltene besluttede vi at gå 

en tur.  

Östra Bokö er ikke nogen stor ø, og der 

er ingen veje, kun store flade klipper og 

trampestier.  

Karin mente ikke det var muligt at gå 

rundt om øen, så vi tog udfordringen 

op. Det første stykke på nordsiden gik 

vi hovedsagelig på en stor ”plan” granit-

blok. Senere blev det lidt vanskeligere 

at finde trampestien og passere gen-

nem bevoksningen. Pludselig var vi 

igen ved skraldespandene på sydøen 

og så var der kun ca. 200 m til teltene.  

Ved 22-tiden var det tid til at tørne ind 

(krybe i soveposerne) efter en oplevel-

sesrig dag. Roet i alt 8 km. 

/ John 

Området har et rigt fugleliv. På Östra 

Bokö, hvor vi havde teltplads, var der 

canadagæs med gæslinger, svaner 

med svaneunger. I hele skærgårdsom-

rådet så vi også canadagæs, måger, 

skalleslugere med ællinger, strandska-

der, edderfugle – torsdag og fredag 

havørn. 

I de dage vi roede i skærgården, be-

mærkede vi tre høje skorstene. Skor-

stenene hører til Karlshamnværket. 
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Dag 2, fredag den 10. juni. 

Stod op kl. 7 til en dejlig morgen med 

solskin og let vind. Der begyndte at væ-

re liv i teltene og vi samledes i det åbne 

område imellem teltene og spiste mor-

genmad sammen. Jeg er altid impone-

ret over hvad Gunni og Torben og Karin 

kan præstere af lækker morgenmad, 

mens John og jeg spiser et par boller. 

Jeg er dog ved at komme lidt med idet 

jeg har en brødrister til bollerne. 

Kim og Annette kommer i dag og An-

nette har skrevet til Karin at de tager 

meget tidligt af sted hjemme fra og vil 

være der i løbet af formiddagen. De vil 

køre til Matvik havn og sætte i derfra i 

stedet for p-pladsen ved Nytjäppet ba-

deplads, som vi andre har benyttet. De 

har været der før og kender forholdene. 

Vi planlægger formiddagens tur så vi er 

i Matvik når de kommer så vi kan hjæl-

pe med bagagen og de hurtigt kan slå 

lejr og vi kan komme ud at sejle sam-

men om eftermiddagen. 

Der kommer besked fra Annette om at 

de regner med at være der kl. 11. Kl. 

9:30 var vi på vandet og sejlede syd om 

Ø. Bokø over til Bruksvigen. Der er et 

stoppested (Eriksberg) for rutebådene i 

fjorden og inde i bunden af fjorden er 

en lille anlægsplads for kajakker mv. og 

et bålsted ifm. med en vandrerute som 

går forbi. 

Vi sejlede videre over til Matvik og var 

der kl. 11. Vi var lidt i tvivl om hvor Kim 

ville parkere, men et kvarter efter så vi 

bilen komme med 2 kajakker på taget. 

Kim kendte en lille bådebro for kajak-

ker, som lå ved et hvid ishus og som 

var godt at sætte kajakkerne i vandet 

fra. Da John og jeg nåede frem havde 

Karin og Gunni trukket deres kajakker 

op på land. Glemt var alt om en hurtig 

lastning og sejlads til lejrpladsen. 

John bakkede Madame Blå hen til an-

løbsbroen og Torben lagde en del af 

Kim og Annettes udstyr i agterenden. 

Som Torben sagde: Det er helt utroligt 

hvad den kajak kan rumme. 

John og jeg sejlede tilbage til lejrplad-

sen. Vinden var i mellemtiden frisket op 

og vi havde vind og pænt store bølger 

imod os. Vi nåede frem til lejrpladsen kl. 

11:45 og de andre kom ca. en halv time 

senere. 

Formiddagens tur ca. 8 km. 

Fortsættes på side 7 
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Følgende  har bestået: 

 

Juni   

573 Henrik Jacobsen,  

574 Jesper Peulicke,  

575 Thomas Sørensen,  

579 Allan Lyck,  

582 Tina Heftø 

 

August: 

580 Tinna Krois Petersen 

581 Kim Krois Petersen 

Foto: Henrik Ø. 

 

Velkommen til : 

583 Maria Anderson,  

585 Anne Grethe Hjulmand,  

586 Carsten Olsen 

 

Nogle få medlemmer havde fundet vej 

til Sct. Hans aften på klubgrunden. Det 

var en hyggelig aften med grillmad, 

rødvin, hygge og midsommervisen. 

 

 

 

Den nye mejeristelev blev bedt om 

at hente hullemaskinen til skære-

osten. Hvis du ikke kan finde den, 

kan du spørge ”Gamle Ole” hvor den 

kan ligge.  
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 Dag 4, søndag d. 12. juni  

– afrejsedag 

Jeg vågnede kl. 07.15 og var heldigvis 

kommet i tøjet da jeg hørte Johns 

stemme: Er du vågen Karin? Det var 

sidste dag og opbrud: Kim/Annette og 

Torben/Gunni ville give sig god tid til 

pakning og ro ind til fastlandet for at 

køre hjem. Vi andre tre ville have en 

sidste rotur, og John og Jørgen var 

hurtigt ude på vandet, hvor de ville føl-

ge kysten vestover. Jeg havde et andet 

ønske: jeg roede sydover til Fölsö, dre-

jede mod sydøst, udenom Bockö og ud 

på åbent vand, hvor kajakken vippede 

behageligt i 4-5 m/s fra sydvest. Rundt 

om Mjöö og igen nordover hjem til 

Ôstra Bockö. Ca. 10 km. 

John og Jørgen havde roet vestover for 

at prøve bølgerne der, en tur nord om 

Vestra Bokö, langs fastlandskysten. 

Ved en indsejling mellem fastlandet og 

en ø, vendte vi om og fulgte kysten til 

Matvik, herfra videre til bålpladsen i 

bugten ved Eriksberg, her gav vi os tid 

til en tår kaffe. Herfra gik turen tilbage 

til Östra Bokö. John og Jørgen var 

kommet tilbage tidligere end planlagt 

og havde nærmest pakket færdig da 

jeg kom tilbage. En regnsky truede, så 

de roede ind til Nytäppet strand for at 

begynde pakningen af trailer, mens jeg 

pakkede mit campinggrej og fulgte ef-

ter. Regnen begyndte lige efter at jeg 

landede, så det var bare med at få alt 

grejet på det tørre, og så kørte vi hjem-

ad.  

Vel forbi Karlshamn var der bilkø, med 

mange campingvogne og autocampe-

re. En sms fra Gunni fortalte at der var 

afholdt rockfestival i byen, hvilket var 

forklaringen på de fjerne, men irriteren-

de dunk-dunk-dunk vi døjede med tors-

dag eftermiddag og nat! 

Der var flere regnskyl efter at vi kom 

ind i Skåne, men sol på den sidste 

strækning mod Broengen, hvor vi an-

kom kl. 16.45. I alt 53 km roet i Blekin-

ge Skärgård, nogle km kortere for de 

fire der ikke var på tur den sidste dag. 

Tak til alle for en dejlig tur! 

/ Karin 

P.S. Om aftenen var der email-besked 

fra Freddy, som desværre havde meldt 

afbud p.g.a. en slem hoste – som nu 

viste sig at skyldes Corona! Han var 

glad for ikke at have smittet alle os an-

dre. 
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Fortsættes på side 8 

Vi spiste frokost og drøftede eftermid-

dagens sejltur. Vind og bølger gjorde at 

vi ville sejle i områder med læ. Kim og 

Annette ville etablere lejr inden de sej-

lede og sagde at vi andre bare skulle 

sejle. Så ville de tage af sted senere. 

Vi sejlede forbi V. Bokø og vest om 

Hallö. Her ligger øens samlingspunkt 

med en lille havn og en lang række 

postkasser for alle huse på øen. Fra 

Hallö sejlede vi videre ned til nogle små 

øer imellem Styrsö og Joggesö. Her 

sejlede vi igennem en smal passage og 

kom over en kort strækning ud i vinden 

og de store bølger inden vi drejede 

nordover og sejlede op langs vestsiden 

af Joggesö. Det var udfordrende, men 

alle klarede det fint. Vi Sejlede nord om 

Joggesö og fulgte kysten til Brorsö og 

derfra videre til Bockö. Vi holdt kaffe-

pause ved lejrpladsen på nordenden af 

Borckö. Efter kaffen gik vi en lille tur på 

øen. Informationstavlen fortalte at be-

boere havde ernæret sig ved fiskeri, 

landbrug og lidt lodsvirksomhed. De 

sidste beboere forlod øen i 1915. I 

”storhedstiden” var de 18 beboere på 

øen. Det har nok været en nøjsom og 

barsk tilværelse. 

Vi sejlede næsten samme vej tilbage. 

Der var ikke så mange muligheder hvis 

man ville ligge i læ. Vi sejlede direkte til 

nordenden af Joggesö og videre over til 

Hallö. Vi fulgte østsiden af Hallö og 

sejlede mellem Hallö og Fölsö. Herfra 

videre til lejrpladsen. 

Kim og Annette havde også været ude 

at sejle efter at havde etableret lejr. 

Desuden var der kommet et svensk par 

i en dobbeltkajak. De havde slået telt 

op tæt på os, men var stille og rolige så 

det var fint. 

Vi havde en dejlig aften med vindstille 

og skyfrit vejr. Vi gik en solnedgangstur 

til sydenden af øen og nød fuglelivet 

med svaneunger, Canadagæs med 

ællinger, strandskader og fisk i lagunen 

ved lejrpladsen. Det er svensk natur 

når det er bedst. 

Samlet distance for dagen 17 km. 

/ Jørgen 
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Dag 3, lørdag 11. juni 

Efter en lidt kølig nat vågnede jeg kl. 

06.45 til lavmælte og blide stemmer fra 

naboerne. Det var på tide at stå op, og 

lidt senere sad alle 7 på vore små cam-

pingstole med trangiaerne susende 

som forberedelse til morgenkaffe/teen. 

Snakken gik igen livligt, men vi skulle 

også planlægge dagens tur. Vi blev 

enige om at dette var dagen til at forsø-

ge at ro Tärnö rundt. Øen ligger direkte 

syd for Östra Bokö, og den er både den 

største og yderste i vores skærgård. 

Vindstyrken stod på 4 m/s fra vest, se-

nere på dagen 5 m/s fra vest-sydvest. 

Vi ville ro sydover mellem de øer vi 

kendte fra de to første dage, og dreje 

lidt mod vest for at ramme Tärnös nord-

vestlige side. 

Som sagt, så gjort. Vi samlede os foran 

den sidste nordvendte odde inden vi 

gjorde fremstød mod vestenvinden for 

at vurdere om vi skulle ro videre – eller 

vende om og ro langs øens nordkyst. 

Det blev til det sidste, og snart var vi 

inde i Tärnös nordvendte bugt med 

fuldstændigt læ. Der fortsatte vi kyst-

nært for at kigge på de mange smukke 

og velholdte svenske sommerhuse 

med fine anlægsbroer og velplejede 

små haver med fremspringende klipper 

som en del af havearkitekturen.  

Da vi nærmede os havnen var der 

landgang til formiddagskaffe. Der var et 

langt bord med bænke, udsigt til van-

det, anlægsplads til færge og store lyst-

både, toilet – og en lille butik med bor-

de og stole på terrasserne. Efter kaffen 

tog vi en spadseretur, op ad bakken og 

forbi en lang række postkasser (de blev 

talt til 50), ud på Byvägen med flere 

smukke huse og blomsterrige haver på 

begge sider. Nogle af husene havde 

udskårne hvidmalede lister rundt døre, 

vinduer og tag – svensk 

”snickarglädje”. 

Efter et par hundrede meter gik vi ind 

på stien til Sandvig for at bese den syd-

vestvendte bugt. Der er mange rulle-

sten på stranden og den ville være ret 

besværlig at benytte til landgang hvis vi 

havde trodset vinden og roet dertil. 
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Tilbage i havnen købte vi en is og kom i 

snak med en sejler fra Bornholm inden 

vi satte ud igen og fortsatte turen langs 

land mod øst.  

Vi rundede den nordøstligt odde for at 

prøve vindstyrken på den østlige side 

af Tärnö, men besluttede igen at vende 

om og fortsatte i stedet mod nord mel-

lem respektive Ytra Ekö og Harö 

(militært område hvor landgang blev 

frarådet: der kunne være ueksploderet 

ammunition og projektiler, ifølge Sveri-

ges Försvarsmakt) – og videre mellem 

Joggesö og Brorsö til Bockö, hvor fro-

kosten blev indtaget ved den nordlige 

strand. Øen har været beboet i tidligere 

tider; der er rester af en tyk mur af sto-

re tilhuggede sten, stengulv og en lille 

kælder.  

Hjemturen fortsatte mellem de mange 

øer, hvor det gælder om at følge med 

på kort og kompas – eller GPS – for at 

vide hvor man befinder sig til enhver 

tid. Indimellem fik vi øje på de nye hvi-

de huse – overdådigt store og uskønne 

– på fastlandskysten mod nord. De ud-

gør et tydeligt pejlemærke! 

Vel hjemme på Östra Bokö ved halvfi-

retiden nød vi en eftermiddagsøl og 

snacks, aftensmad og et par spadsere-

ture rundt omkring.  

I seng ca. kl. 22 efter at have beundret 

en meget smuk solnedgang. Det var 

ikke nødvendigt at tænde pandelampen 

i teltet! 

Dagens turlængde: 16 km i fint rovejr 

med skiftende sol og skyer. 

/ Karin 


