Samsø ro- og Kajakklub.
Fælles kajakture.
2005.
Det er året hvor vi starter kajakklubben, og den 1. fællestur går Samsø Rundt på 3 dage.
2006.
Vi ror en uges tid i Det Sydfynske Øhav, med start hos Lense på Tåsinge.
2007.
Vi er nogle der ror Samsø Rundt på under 1 døgn, så nu har vi en vis rutine!
Ved hjemkomsten får vi champagne, det var dejligt!
Vi ror for 1. gang i Blekinge Skærgård fra Karlshamn til Karlskrona. Her er et beskyttet farvand og gode
teltpladser.
2008.
Vi tar med Rune Balle til New Zealand og ror både i søer og på Stillehavet, en spændende tur!
Vi ror på Limfjorden med start i Struer og slutter i Skive, en våd og blæsende tur. Planen var at nå rundt om
Mors, men vi måtte bøje af! For at holde varmen danser vi kvardriljer om aftenen, det går lige op, da vi er 8
roere/ folkedansere.
2009.
2. Sommertur til Blekinge Skærgård, som altid en fin tur.
Vi tar på efterårstur fra Skanderborg Sø, via Mossø, Silkeborg, Randers Fjord, rundt om Dursland, til Århus
med slut i Hov. En til tider lidt hård tur på ca. 350 km.
2010.
Igen en god tur til Blekinge Skærgård.
Torben får problemer med ryggen og må bugseres til land!
Efterårsturen går rundt om Fyn, med start og slut ved Meretes sommerhus på Nordfyn.
En god tur på ca. 350 km og 10 dage, med varierende vejr.
2011.
Vi ror i det Sydfynske Øhav, med Start og slut i Rantzausminde. Vi telter bla. andet hos Evald på Bjørnø og
danser folkedans på Lyø. Turen fra Drejø og hjem til Rantzausminde er lidt hård, men det det hærdede
nybegynderne!
D. 10. aug. Ror vi på Skjern Å og ud i Ringkøbing Fjord til Hvide Sande. Der var masser af vand i åen og også
rigeligt med vand fra oven!

2012.
Vi ror i Santa Anna Skærgård i Østersøen, et spændende område. Niels kommer desværre til skade med
armen, efter en uge går turen til Skærgården nord for Gøteborg, hvor vi ror rundt om øerne Orust og Tjørn,
med start og slut i Stoken Camping, også en god skærgård med gode teltpladser!
2013.
Målsætningen var at ro fra Stoken Camping og nordpå op til den Norske Grænse.
På grund af dårligt vejr måtte vi bøje af og i stedet ro rundt om Orust og Tjørn, dog en lidt anden rute end
sidste gang, så vi oplevede nogle gode nye teltpladser. 4 af vores roere blæste inde på ”Katten”, en fin lille
ø, men beliggende et godt stykke vej fra land!
2014.
Igen Blekinge Skærgård, vi lægger ud – og slutter midtvejs mellem Karlshamn og Karlskrona.
Som vi har for vane besøger vi Rønneby og det velassorterede ”Systembolaget”!
I sept. starter vi en tur i farvandet rundt om Als. Vi mindes begivenhederne fra 1864, for 150 år siden.
Bodils telt flyver væk i en tordenbyge, men vi får tæmmet det til sidst!
2015.
Turen går til farvandet om Møn, Bogø og til Præstø Fjord. Herfra til Nyord og slutter i Stege for nogles
vedkommende, andre fortsætter til Guldborg Sund. Vi savner de uforstyrrede lejrpladser, som vi har i
skærgården!
2016.
Vi udfordrer igen Limfjorden med start i Nyk. Mors og nordpå, men må slutte ved Thisted grundet blæsten.
Vi oplever ”Venligboerne” på en våd og blæsende teltplads, hvor vi får tilbudt nybagte boller og tørring af
vores våde tøj.
Vi vælger så at køre til Sejs ved Silkeborg, sætter kajakkerne i vandet, og får roet helt til Randers, så det
bliver en varieret tur!
2017.
Vi planlægger at ro fra Hov til det sydlige Lillebælt, men grundet blæst og regn når vi kun til Juelsminde og
retur til Hov. Andre blæser inde i Horsens Fjord! Nogle vælger at ro fra Samsø og via Tunø til Hov, og retur i
hårdt vejr!
2018.

Vi tager atter til Blekinge Skærgård. Vi er kun et lille hold: A, Merete og Gregers. Starten går fra
Karlskrona og mod øst. Vi har hedebølge og tørke, så trankiaen må ikke benyttes!

På Tjærø bliver vi angrebet at en flok kvier, det har vi ikke oplevet før, og det skyldes nok at de ikke
havde nok mad, alt græs var afsvedet, så vi pakker i hast lejren ned og flygter til pladsen, hvor vi en
gang mødte brandmændene, som var på ryste sammen tur!
Den østligste lejrplads blev Kloven, ”Meretes Ø”, her var som altid dejligt! Vi besøgte, som vi
plejer, også Rønneby og ”Systembolaget”!
2019.
Så går turen atter til det Sydfynske Øhav. Vi er A, Dortea, Merete, Marna (debutant), Thorkild og Gregers.
Starten går fra Rantzausminde Camping, og vi når helt til Bjørnø, hvor vi telter i Edvalds Frugthave. Edvald
er nu 82 år gammel, men glad og tilfreds. Vi ror til Lyø og retur til Frugthaven i torden, blæst og regn. Næste
dag ror vi til Bjørnø i strid modvind, og senere torden; men vi finder en fin teltplads på Korshavns øst ende.
Næste dag blæser vi inde og får set øen, igen med torden! Via Flæskholm og Skarø returnerer vi til
Rantzausminde. Debutanten Marna klarede turen flot!

