Beretning fra Limfjords Challenge 2014
(Mors rundt)
Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet ”Limfjords Challenge”.
Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig fin tur, især tiltaler det mig, at det er en tur
og ikke en konkurrence.
Vi deltog i 2010 i Fyn Rundt, dog kun fra Bogense til Svendborg. Ligeledes tre dage og ca. 100 km. Men det
viste sig, at alle roede om kap. Vi så kun skumsprøjt, og så var de andre væk.
Vores indgang er at nyde turen, og så må den tage den tid, det skal tage.
Turen var fra fredag d. 15. til søndag d. 17. august, men da det starter i Thisted med morgenmad kl. 7:00 første
dag, så skal vi altså af sted fra Als allerede torsdag eftermiddag.
Det skal bemærkes, at man også kan nøjes med at deltage de sidste to dage, d.v.s. fra Nykøbing til Thisted.
Der var tilmeldt 60 deltagere incl. ledelse. 1/3 var kvinder.
Der var inriggere og kajakker, vel ca. 30 kajakker, alle havkajakker lige bortset fra min Coastliner, der er en god
stabil turkajak. Der var flere, der kom med bemærkninger om, hvordan den kunne klare det, om den ikke tog
vand ind o.s.v. Men både kajakken og jeg klarede bølgerne fint. Der kom ikke vand indenbords, og jeg
kæntrede ikke, hvad der til gengæld var et par havkajakker, der gjorde.
Turen rundt.
Hver morgen starter med morgenmad og med at smøre madpakke til turen. Der var alt hvad hjertet kunne
begære, så vi led ingen nød.
Derefter orientering om dagens rute, vejret og hvor vi evt. kunne blive samlet op og bragt til
bestemmelsesstedet, hvis vejret eller kræfterne krævede det. Søkort med rute blev udleveret.

Første etape, Thisted til Nykøbing Mors, ca. 42 km.

Der bliver gjort klar til afgang. Vejret ser
fint ud. Frisk vestlig vind.
Vinden var stort set i ryggen. Jo
længere vi kom ud, jo højere blev
bølgerne, men det gik fint.

Sådan så kortene ud, som vi fik udleveret. De sorte cirkler viser, hvor vi kan blive samlet op.

Vi har rundet første pynt på
Mors, Skarrehage, og vi er
kommet i smult vande.
Det er tid til den første pause.

Vi runder nordspidsen af Mors og ror mod syd langs østkysten. Her venter et rigtig flot syn.

Feggeklit.
146 lag moler og vulkansk aske.
55 mio. år gammelt.

Og vi er nu i læ af kysten. Det er ren
nydelse.

Medens vi holder frokostpause i den
lille havn Ejerslev, kommer dagens
eneste byge.
Vi kan sidde i læ og tørvejr oppe ved
husene.
Bygen er hurtigt overstået, og vi er
klar til dagens sidste etape til
Nykøbing Mors.

Da vi skal krydse Dråby Vig, står der
en kraftig modvind og bølgerne er
krappe.
Det bliver dagens hårdeste
strækning.

Vi kan nu se målet forude.
Nykøbing Mors..

Så har vi fast grund under
fødderne, og inden længe
venter en overdådig aftensmad.

42 km sætter sine spor.
Nogle overnatter på
vandrehjemmet, der ligger lige
ved siden af. Det gjorde vi.
Lidt luksus kan man vel tillade
sig.
Andre har telt med og sover der.
Men det er altså ikke noget for
mig.

Anden etape, Nykøbing Mors til Doverodde.
Det er lørdag d. 16. august.
Vejrmeldingen lover vind fra vest, 7 – 10 meter/sec. Man kan regne med, at det så er det dobbelte i stødene.
Den sidste halvdel af dagens ruter går mod vest, så det er modvind og bølger, der vil noget.
Allerede ved morgenmaden beslutter jeg, at den sidste del af dagens rute, d.v.s. fra vi runder øens sydligste
punkt og i mål ikke er noget for mig under de omstændigheder.
Men den første halvdel af dagens tur ligger delvis i læ af kysten, så den kan man jo lige så godt tage, og så
stoppe ved det sidste opsamlingspunkt.

Som sagt, så gjort. Vi sniger os tæt under kysten, og det går fint, men de sidste kilometer til Sillerslev Havn, der
er opsamlingspunkt, er hårde. Beslutningen fra i morges om at stoppe her, er der ikke på noget tidspunkt tvivl
om.
Det blev til små 18 km i dag.

Den sidste del af turen på ca. 19 km skulle gå her i hård vestlig vind. Flertallet af os stoppede ved punkt 1,
Sillerslev Havn.
Målet var ved punkt 2, men det nåede vi ad landevejen.

Kajakkerne læsset på trailer.
Der skulle køres flere gange.
Så vidt jeg talte, var der 12 deltagere,
som fortsatte, trods det hårde vejr.
Resultatet af dagen etape blev, at kun
to kom i mål ved egen kraft.
De øvrige skulle slæbes i havn.
En enkelt deltager var så medtaget i
håndleddene, at hun ikke kunne ro den
sidste dag. Ærgerligt for hende.

Tredje etape, søndag d. 17. august. Doverodde til Thisted.
Vinden er i sydvest og stadig frisk. Men det betyder stort set medvind, så det er som at sejle ned af bakke.
Når vi er langt ude, er bølgerne selvfølgelig høje, men de er runde og giver ikke store problemer, når bare vi er
agtpågivende. Alligevel kæntrer i hvert fald to, men det er erfarne folk, og de er hurtigt oppe igen.

Kajakkerne fylder ikke
meget på det store
hav.
I det fjerne ligger
marinehjemmeværnets kutteren, der fulgte os
hele vejen

Selv i gråvejr er kysten flot.

Så er vi nået til vejs ende, Thisted.

Vi bliver modtaget med kaffe og kage samt sandwich.
Det har vi også fortjent efter 32 km, men det var ikke hårdt i dag.
Afslutnings-komsammen og takketaler, og så skal bilen pakkes til hjemturen.
Tre gode dage, 92 km blev det til. Det manglende stykke må komme en anden gang. Vejret er vi ikke herre
over.
Jeg kan varmt anbefale turen. Der er en afslappet atmosfære, fordi det ikke er konkurrence.
Forplejningen er i top, så hvad vil man mere?
Der er flere billeder på http://hlum.dk/side1.html
2014-09-30
Hans Lumbye

