
Langtur til Nykøbing Sjælland 5. – 7. juli 2017. 

Planen var, at de sædvanlige seks damer skulle på langtur. Men sådan skulle det ikke blive i år. En blev syg 

og en anden forhindret, så vi måtte have fundet nogen, som kunne erstatte dem. Det lykkedes heldigvis. Så 

foruden Mona, Inge Jordhøj, Bente og mig selv, forbarmende Niels Jørgen og Peter sig og indvilgede i at 

tage med os. Det skal de have tak for. 

Vi kørte fra Nyborg onsdag morgen og ankom til roklubben i Nykøbing kl. 10, hvor vi fik overdraget de to 

udstationerede både Sixten og Dybesø – glasfiber og gode årer. Vi bragte vores bagage til vores sovesteder: 

hotel, camper og roklub. I roklubben var det alle dagene roskole for børn. De var der kun om dagen, så vi 

skulle bare sørge for at komme på vandet før kl. 10 og vende tilbage efter kl. 16, hvis vi ville undgå trængsel 

ved broen.   

Kl. 11.45 var vi på vandet. Vi roede sydpå i lidt skyet vejr og næsten ingen vind. Vi måtte holde os et godt 

stykke ude, for området er fuldt af store sten, som man skal have respekt for. De flytter sig ikke. Efter en 

time gik vi i land og spiste vores madpakker med en fantastisk udsigt over Issefjorden. Derefter fortsatte vi 

mod syd gennem militært område med torpedostationen ved Kongsøre Skov. På turen tilbage til Nykøbing 

drak vi kaffen på vandet. Vi var i klubben kl. 17.30. Og så var det med at få noget at spise. Der var et godt 

køkken og en gasgrill, men ingen gas. Men det havde Niels Jørgen lige med i autocamperen. Så vi fik dejlig 

grillmad på terrassen. 

Torsdag var vejret endnu bedre, sol og meget lidt vind. Så vi satte kursen mod nordøst, stadig langt ude fra 

kysten. Da vi var på højde med Rørvig, fik vi lyst til at tage til Hundested og spise vores frokost. Vi nåede 

halvvejs over, før dønningerne fra Kattegat fik os til at vende tilbage til Odsherred-siden. I stedet gik vi i 

land nord for Rørvig og spiste frokost i klitten. På vej tilbage var vi inde ved Rørvig Havn. Vi lagde til ved en 

flydebro syd for havnen. Efter kaffe og is fortsatte vi hjem til Nykøbing. Det blev en dagstur på 32 km. Efter 

maden på terrassen nåede nogle af os en tur på havnen – et spændende sted med bådlaug, campinghytter, 

husbåde og en masse klubber. 

Fredag var den ene båd på vandet. Mona, Niels Jørgen og jeg roede en tur på 14 km til Skredbjerg, så vi 

kunne se Rørvig og åbningen til Kattegat i det fjerne. De tre andre var en tur på gågaden. Vi sluttede med 

frokost på terrassen, afleverede bådene og kørte hjem til Nyborg. 

Det var en meget vellykket tur med gode både, godt vejr og godt samvær. Vi nåede henholdsvis 72 og 58 

km. på de tre dage. 
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