Sommer - turen til Isefjorden !

Mandag den 25. juli var der afgang kl. 10,- i biler mod Holbæk roklub, hvor vi var
fremme ved 13-tiden, sad på plænen og nød vores medbragte mad, da et hold
Holbæk roere kom ind, efter en formiddagstur til Munkholm broen. Blev nu budt
velkommen og anvist lokaliteterne, og de tre både, som vi fik til rådighed. 4 åre´
Bognæs (med tunge årer), 4 åre´ Eton og 2 åre´ Gamle. Der blev pakket ud og telte
blev stillet op. Nu tid til en tår eftermiddags kaffe. Flot vejr.
Bådene blev klar gjort og vi tog en tur rundt , vest om i, Holbæk fjord til Hørby
lystbådehavn, ”gammel færgehavn, tidligere med færge til Holbæk”. På bænke i
havnen var der nu kaffe med Marianne´s kage, videre østover. Men nu kom sorte
tordenskyer, så kursen blev ændret med roklubben; den ene 4 åre´ gik ind til
Rønnen, en lille holm; for afventning om torden vejret skulle drive over; ca. en halv
times tid, retur over fjorden så vi tv-reklamer på storskærm, en hel husgavl. Frisk
modvind hjem mod klubben, op med bådene og afrigget.
Aftensmaden i det fri på klubbens skønne terrasse på 1. sal, hvor alle øvrige klubfaciliteter ligger, over bådhallen. Ruth´ frikadeller m/ blomkålssalat og dejlig dressing
til. Aften hygge med kaffe på terrassen en dejlig sommeraften.

Tirsdag den 26. juli morgenmad kl. 7,45 / 8,15 afrydning, madkurv pakkes; bådene

rigges til, afgang kl. 8 45; dagens destination Tempelkrogen, helt i bunden af Isefjord.

Ud af Holbæk fjord via Kirsebærhage sydover i Inderbredning, gjorde kaffe pause
nær Eriksholm, videre sydover, under Munkholmbroen, forbi Marsvinsholme, rundt i
Tempelkrogen noget frisk vind fra VNV, plumret og lugtende muddervand. Gjorde
frokost-pause lige syd for Munkholmbroen, måtte vade ind i meget urent vand.
Lige nord for broen var der Vikinge marked, som blev besøgt, og nydt en lille is.

Hjem turen gik retur på samme kurs, da vi havde passeret sydbøjen ved
Dronningedyssen i Inderbredning , øjnede vi vikinge skibene "Havhingsten” ”Aslak”
og ”Nidhug” , samt en mindre; de sejlede lidt rundt, med og uden sejl, flot syn. Igen
modvind ind i Holbæk fjord, med frisk vind. Fortøjede bådene ved langs bådbroen.
Turens længde 34 km. Holbæk roerne skulle bruge bådene om aften, vi blev inviteret
med på aften tur, da de skulle ud og hilse vikingerne velkommen. 6 - 7 både gik ud,
vendte ved fjord mundingen og prøvede at følge med Vikingerne ind i fjorden;
"Havhingsten" blev slæbt ind, og efterladt ud for Hørby; Aslak og Nidhug gik for
motor. Kl. 19,- skulle Havhingsten så gå i havn, kom over fjorden ved sejl, og så roet
de sidste par hundrede meter ind, et spøjs syn at se alle årerne, næsten på kryds og
tværs. Men til kaj kom de da. Vi andre roede hjem; så var der fælles spisning, ca. 40
personer, Pizza og rødvin, det blev en hyggelig aften. se note Vikingetogt.

Onsdag den 27. juli op og morgenmad til sædvanlig/aftalt tid; destinationen
Lammefjord. Et par Holbæk roere som ligeledes var ivrige fiskere, tilbød os 22
skrubber, så var aftensmaden reddet. Ud af fjorden forbi Sandhage, Bognæs Plade
ved Tornehage, fint vejr op ad Orø Vestre Løb, med kurs mod fyret ved Hønsehalsen,
fyret lignede en "Legomand" uden arme, sjovt syn. Formiddags kaffen en halv mil
efter, nær Løserup. Videre nordover, kurs mod Kongsøre Næbbe, lidt ind i
Lammefjorden, i læ af pynten, frokost og middags hvil. Igen lavt og sumpet strand.
Retur Holbæk af modsat kurs, igen via Svolsbjerg Rev, syd i Orø Vestre Løb, forbi
Legomanden til Bognæs grillplads, kaffen, Vivi´ kage, Per fik en frivillig dukkert, frisk.
Igen frisk modvind ind i Holbæk fjord. Efter afrigning, landgangs øl og bad, var det
tilberednings tid. Chr. rensede skrubber, Søren L stegte fisken, Marianne m. f. bagte
urter, skøn aftens måltid med dejlig Chardonney; igen en hyggelig aften.
Torsdag den 28. juli sædvanlig start på dagen; destinationen Orø rundt. Fint vejr ud
af fjorden, frisk vind nord ud ad Orø Vestre Løb, efter passagen af Legomanden var
der frisk til hård vind til efter Næsby rev; nordspidsen af Orø. Nu var det tid for hvil
og kaffepause kort efter pynten, lige overfor Kyndbyværket. Videre sydover i Orø
Østre
Løb, i havblik stadig solskin, forbi Forklædet til trækfærgen ved Hammer Bakke;
forsøgte at gå ind i den lille havn lige nord for, men nej ingen plads. Så et par både
fortøjede ved badebroen og en enkelt ind på stranden, igen plumret vand. Fin frokost og hvil ved borde og på græs. Et kig på færgen blev det til, sjov facon/bygning og
gul farve; havde en styre wire i hver side og 2 motor med skrue, en lille færge
parallel med, havde samme system.
Videre rundt. Sydover forbi Rønø, Bagerovnen og Teglgrunden kurs efter sydbøjen
ved Dronningedyssen; syd om Lindholm, men på grund af lidt vand og holme en lille
mil sydover endnu, nu vest over til Kirsebærhage for eftermiddgs kaffe og Gudruns
chokolade/appelsin-kage, igen ind til kysten i plumret vand. Holbæk fjord havde igen
vesten vind. Afrigning m m. Klaus N havde flotte koteletter i fad, dertil ovn kartofler.
Annette og Lis havde været på indkøb, skønt, så var der is til dessert.

Fredag den 29. juli alm. morgen pleje, dagens destination ; Orø, havldags tur.
Kursen blev lagt nordkysten ud af fjorden, nord op til Bognæs krydsede over med
kurs østnordøst til Brønde; færgehavnen på Orø´ vestkyst, fin tur over; forbi
færgelejet og ind i den lille hyggelige lystbåd havn, der var ikke meget plads at give
væk af, men fin landing og fortøjning. En kaffe tår. Ved havnen var der "vikinge træf /
marked" der solgtes mange ting, Mjød, sennep, husflid, garn og meget andet. Gik en
kilometer op til byen, Bybjerg, med et kig i kirken, forbi kroen, skolen og Brugsen, ja,
det var det. Tilbage på havnen var det tid for frokost. Langsomt ud af havnen og
kursen direkte hjem til klubben. Frisk til hård vind over Orø Vestre Løb, kurs mod
Bognæs Plade ind i fjorden, blev krydset på grund af vinden til sydsiden. Et kig ind i
byens ”badestrand” bag stenmolen. Igen frisk vestenvind i fjorden. Vel hjemme.
Nogen ville gerne på strøgtur. Efter afrigning og hvil med øl / kaffe, kom der et
voldsomt regnvejr, himmel og hav i et; så byturen blev udsat. Men det blev en fin by
tur, dejlig oplevelse med is og Holbæk fadøl.
Aftensmaden var Jørgen´ gryde med ris og damernes salat.
Hyggelig aften med kaffe og vin.

Lørdag den 30. juli Tid for oprydning / rengøring, telt nedtagning m m afgang
Holbæk kl. ca. 9,30 ; afsked med Annette og Søren som skulle nordover.
Vi andre vel ankommet Middelfart roklub ved 1-tiden. Afrigning og kaffe.

Slut på en dejlig og oplevelsesrig uge på Isefjorden.
Søren Steen Hansen
Hygge på Terrassen

I ly af torden vejret

