
Langtur fra Helnæsbugten til Nyborg, 11. – 13. august 2015. 

 

Deltagere: Mona (styrmand), Anne (styrmand), Bente, Inge, Inge og Tove. 

Denne tur blev planlagt allerede sidste år. Men da måtte vi opgive den, fordi det blæste helt vildt. 

Så vi tog til Kerteminde i stedet. Men denne gang blev det til noget. Vejrudsigten var god, og den 

holdt hele vejen – lidt vind, sol og lidt skyer ind imellem. 

Vi læssede Kulmulen og Syvstjernen på traileren mandag aften, så vi var klar til at køre tirsdag 

morgen. Vi mødtes på Løgismose Strandcamping kl. 9.30 og havde bådene i vandet og pakket, så vi 

kunne begynde turen kl. 10.30. Vinden kom fra vest og nord, så vi havde stort set fladt vand. Det 

var en flot tur i bugten omkring øerne Vigø og Illum. Vi passerede færgen (Bøjden-Fynshav) og 

fortsatte rundt om Horneland. Vi lagde ind ved en bro og spiste frokost, men fortsatte hurtigt 

videre rundt om Knolden og ind til Faaborg Roklub. Der ankom vi kl. 17. Det blev til en tur på 36 

km. Vi fik bådene op på græsset ved klubhuset og os selv op på terrassen i klubben. Vi har en flot 

udsigt i Nyborg, men deres er endnu bedre. Bente og Inge lavede mad (kylling), som vi spiste på 

terrassen – og noget senere sov vi i klublokalet. Vi fik ikke set Faaborg, men nød til gengæld 

udsigten over fjorden. 

Onsdag tog vi fra Faaborg kl. 9.00. Vinden kom fra nord og det var overskyet, senere sol – perfekt 

vejr. Bortset fra en kaffepause på vandet, roede vi uafbrudt til Svendborg. Planen var, at vi ville 

spise en sen frokost – stjerneskud - hos Bendixen i havnen. Men det blev ikke til noget, for det var 

umuligt at finde en plads til bådene i havnen. Sådan er det, når de bygger havn om. I stedet roede 

vi til Roklubben og spiste vores medbragte mad der. Den dag fik vi roet 36 km. Vi havde dog ikke 

opgivet Bendixens fisk, så vi gik ind til havnen og spiste aftensmad. Senere gik vi til 

Christiansminde og så på motorcykler, fik kaffe og is. Tilbage i Roklubben overnattede vi i det 

meget lille køjerum. 

Torsdag morgen stod vi op kl. 6, så vi kunne komme afsted, mens strømmen gik mod øst. Vi lagde 

fra kl. 8, kom under broen og gennem Skårupsund uden problemer, og fortsatte så nordpå i solskin 

og østlig vind. Det gjaldt om at komme hjem, før det blæste mere op. Vi holdt kaffepause ved 

Elsehoved, hvor vi inspicerede de 2 nye shelters. Der er ikke meget plads i dem, selv når man 

rydder op. Frokosten spiste vi ved Bøsøre Camping – og så var der pludselig ikke så langt hjem. Vi 

kom til Nyborg kl. 16, ordnede både og sluttede af på terrassen med et glas vin. Den dag blev det 

til 38 km, så i alt roede vi 110 km på turens tre dage.  

Turen kostede hver deltager ca. 500 kr., som dækkede transport, mad, drikke og overnatninger.  

Det var en dejlig tur i godt selskab, hvor vi var rigtig heldige med vejret.  

 

Tove  


