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Langturen gik i år til Limfjorden, med base i Aalborg Roklub, støttet af Aalborg
Dame Roklub, de ligger nabo, ja med Aalborg Kajakklub imellem.
Vi ankom søndag 23. juli ved middagstid, det regnede noget. Vi skulle jo leje
2, 2 årer ved dameroklubben, så foreslog dameklubbens formand, at vores
damer boede hos dem, nu vejret ikke var godt, så herrerne fik gæstehuset,
Lis & Klaus havde dagen forinden slået telt op, så der blev de.
Søndag efter udpakning, var der tid til kaffe pause; senere en gå tur hen over
jernbanebroen, som lå 300 m øst for klubben, på broen var der hægtet en
gang / cykelbro på, videre over bilbroen tilbage, ved honnør kajen lå en stor
flot krydstogts liner.
Der blev ingen rotur søndag. Aftensmaden var Ruths ovnbagt krydder-skinke
med kålsalat og hindbær-ymerfromage.
Mandag 24. Morgenmad kl. 7,30; bådene rigges til, destinationen var ud øst,
let regn det meste af formiddagen, langs sydsiden af fjorden, forbi det gamle
værfts areal, Rørdal cementfabrikken, dennes kul plads, rundt toppen af
Hesteskoen, ned til lejr-pladsen Hesteskoen, hvor det var tid for frokost, nu i
tørvejr. Videre ud forbi Østhavnen (Grønlandshavnen), vendte umiddelbart
efter havneindløbet. Gik nu vestover og krydsede over fjorden ved
kraftværket, Nordjyllandsværket, også kaldet Vendsysselværket, kæmpe
kullager har de, videre til Nørre Uttrup lystbådehavn, hvor Sundby-Hvorup
sejlklub har borde-bænke arrangement til eftermiddagskaffen. Retur under
broerne til klubben.
Aften menuen stod på Lis & Klaus´ Mørbradgryde med ris og
ymer/hindbærfromagen.

2017

Rye åens udløb

Årets Langtur

Birkelse frokost

Birkelse rast

Tirsdag 25. Morgenmad igen 7,30; nu skulle vejret blive fint, dagens
destination Åbybro gennem Rye Åen; fin tur op gennem (sundet) mellem
Egholm og lufthavnens yderkant. Først 3 hvide bøjer, så en stribe røde, som
skulle holdes om bagbord; da der er meget lavvandet til bagbord for dem. En
båd havde problemer med tabt ror, og drev på lavt vand, styrmanden trak
båden, så der igen var vand under kølen, med hjælp fra en anden båd og
noget snor, blev roret bundet fast. Nu videre passerer en gammel
gennembrudt dæmning, og videre langs de røde båker, til vi øjnede en stor
orange båker, samt en mindre hvid, som begge skulle passeres på styrbord
side, nu i åben vand, godt fra kysten, til vi kunne finde en rød ved å udløbet.
Den var ikke så nem at finde, og kun en enkelt båd, en damebåd, gik korrekt
ind i åen, de andre lavede små ”smutveje” mellem halvt skjulte stolper i
vandskorpen, men alle kom vel ind i åen, hurtig passerede den første bro og
pumpe stationen, 4 km til næste bro, hvor der var fine anløbsbroer, hvor der
kunne ligge 8 – 10 både, efter formiddags-kaffen videre op til rasten ved
Birkelse, fin plads med shelters, overdækkede borde og friluftsscene, så det
sidste lille stykke op til det berømte ismejeri, Ryå isen, fik store vafler, 2 store
kugler kr. 20,- 3 store kr. 30,- o.s.v. Café og stor oste/islagkage butik. Ned ad
åen igen, med kaffe og kage ved rastepladsen, ved 2. sidste bro, en fin tur
hjem ad langs alle båkerne, over fjorden ved Marine Museet med bl.a. ubåden, ”Springeren”, forbi Skudehavnen, som var nabo til roklubberne.
Aftensmaden var Annettes Lasagne m/tomatsalat, og Citronfromage.
Aften spadsere tur, vest ud, forbi Skudehavnen, og lystbådhavn, med
forskellige restauranter og et Street Kitchen, en kraftig friture luft, fristede ikke
til at spise der! Længere ude var lidt specielle kolonihave kvarter, med
restaurant og andet godt ! Nogle gik videre ud til det nye havbad m m.
Onsdag 26. dagens destination var nu Gjøl; første stop var ved færgelejet på
Egholm, en lille spadsere tur og en tår kaffe, så var der afgang. Vi havde fået
oplyst, at vi skulle følge sejlrenden hele veje; en dejlig og interessant
formiddags tur, 2.5 timer, vi fulgte den nordlige side, renden snor sig meget,
langs de røde bøjer, som ikke står så tæt, så det skarpe øje, skulle til, for at
få øje på næste bøje i rækken, men turen gik fint, ind i Gjøl havn, hvor der var
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en fin terrasse ved roklubben, hvor vi spiste frokost, og blev vist rundt i
klubben, og deres nye både. Retur igen i fint sommervejr, nu langs de grønne
bøjer, igen en fin tur, mange lystsejlere på fjorden, både øst og vest over,
hjemme ved 16-tiden.
Aftensmaden stod nu på Skindstegt kulmule, som Marianne havde gået 6- 7
km for at hente, hos fiskemanden i Vejgaard, en fin aften menu, blev der givet
udtryk for, med en dejlig Chardonney til.
Torsdag 27. Turen til åen blev igen valgt, men kun op til Birkelse for frokost,
med kaffe pause ved bro nr. 2 både på op og hjem turen, bortset fra regn op
ad åen og under frokosten, var vejret ok. godt vi havde skiftetøj med, da flere
på å op turen blev noget våde.
Aftenens menu var så rester fra øvrige dage, samt en dejlig porre/kartoffel
æggekage, som Annette frembragte. Alternativet var en tur til Street Kitchen,
men det fristede vist ikke rigtig nogen. Aften tur for 3 raske damer gik til
Jomfru Ane Gade, for at opleve lidt løjer, tænkte de.
Fredag, 28. juli; efter morgenmaden blev der pakket sammen til hjemturen,
alle med gode minder om en dejlig tur til Aalborg og Limfjorden.

Kulmule med Krebssauce

Regnvejrs kaffe
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