Vildmarkstur. Uge 29
Wow, så blev det endelig lørdag d. 15/7, hvor starten til Vildmarksturen gik fra Nyborg, hvor Annette
Hansen og Sekretæren (Bjarne Geisler) rullede op foran min indkørsel kl. 02.30. Gab-gab.
Jeg var desuden også træt efter aftenens ”indvejning” ☺ Hvad skal med… bum… bum… hvad skal blive
hjemme… 23 kg til en uge er ikke meget, JO, det er det, når man selv skal bære det og ro med det. Vi var i
Kastrup i god tid, for vi skulle først flyve kl. 8.55. Vi var helt groggy af træthed, men blev kaldt tilbage til
virkeligheden, da et par overfriske ”kjøvenhavnere” begejstrede hilste på. (Det viste sig senere, at de var
helt igennem dejlige eksemplarer af slagsen). Vi havde tung bagage med, (skinner til Claus), så vi måtte sige
på gensyn og halse videre….
Kl. 11.25 var vi i Helsinki, hvor hele gruppen (8 personer) hilste på
hinanden og forsøgte at vise sine bedste sider. Kl. 13.55 fløj vi fra
Helsinki til Turku (Åbo), hvor vi var fremme kl. 14.30. Da vi endelig fandt
den helt rigtige bus, gik det i munter tone mod endestationen - efter et
enkelt skift var vi fremme ved roklubben kl. ca. 16.00. Vi hilste: Daw,
hej, ihh og åhhh - og
fordelte os derefter i teltene, lavede mad og efter
aftensmaden var der styrmandsmøde. På et sådant møde (som
vi havde hver dag) gives besked om: bådhold, ansvarlig
styrmand, ruten gennemgås og samlingssteder bestemmes. Et
hammer vigtig møde - hvor jeg (var helt stille) og lærte utrolig
meget. Herefter var det bad og godnat, med forventningernes
store sommerfugle blafrende i maven ☺
En typisk dag på vores tur forløb således: op ved 7- tiden til
morgenmad - lave madpakke - pakke ALT sammen. Kl. ca. 8
gik vi til den tildelte båd sammen med resten af ”teamet”.
Så pakkede vi båden med egne dry bags og den fælles
bagage. Kl. ca. 9 gled tre smukke både ud på eventyret om
at finde Vildmarken. Når vi ved 15/16/17-tiden nåede
bestemmelsesstedet, tømte vi bådene for alt, bar bådene
på land, slog telte op, flyttede ind, lavede aftensmad,
vaskede op, i bad, styrmandsmøde og derefter fritid ☺
Selve turene:
Søndag d. 16/7: Fra Turku til Vepsä. En tur på 27 km.
Afgang kl. 9.12 i 18 grader, vind 7,0 km/t (SSV), luftfugtighed 63 %,
gennemsnitlig hastighed 6,4 km/t. Rotid: 3:59. En fantastisk smuk tur i godt
vejr. Jeg roede med Annette og Gert… og måske Annette lærte alt om
matematik og fysik, da Gert og jeg begge er matematik- og fysiklærere, så der
blev snakket igennem. En helt igennem fed tur ☺
Vi fandt desværre ikke Vildmarken denne dag

Mandag d. 17/7: Fra Vepsä til Livonsaari. I alt 36 km.
Afgang kl. 9.53 i 17 grader, vind 11 km/t (SV), luftfugtighed 87 % 
gennemsnitlig hastighed 6,0 km/t. Rotid: 5:10
Turen startede i dejligt vejr - men jeg skal da nok lige love for, at vi fik
”strålende” vejr… så vi måtte iføre os vores regntøj, og nyde den smukke natur i
grålige toner. Jeg roede med Claus og Uffe, og i Uffe har vi alle fundet vor
overmand udi snakkesalighedens kunst, så der blev også snakket igennem ☺
Vi fandt heller ikke nogen Vildmark denne dag….

Tirsdag d. 18/7: Fra Livonsaari til Pähkinästensalmi. 31 km.
Afgang kl. 9.21 i 17 graders varme, en hel del vind fra V, luftfugtighed 51 %.
Gennemsnitlig hastighed 5,4 km med en rotid på 3:38. Endnu en dejlig tur gennem
diverse farlige skær. Vi var inde og proviantere, enkelte nød en is, andre fandt et toilet
(på pladserne hvor vi slår lejr, er der oftest kun DAS) ☺ I dag roede jeg med Mette og
Carsten, og jeg fandt ud af, hvor vigtigt det er med de styrmandsmøder og at kunne
læse søkort …(og at være i god form) Leder stadigvæk efter den Vildmark….

Onsdag d. 19/7: Fra Pähkinästensalmi til Iso Maisaari. En tur på 28 km
Afgang 8.36. Gennemsnitlig hastighed 6,1 km/t. Rotid: 4:16. Turen roede jeg med
Gert og Mogens. Det meste af turen var en super vejr med medvind og strøm MEN,
men, men på vej over til vores bestemmelsessted for vores frokost var der strid modvind,
og der var total stille i båden pga. anstrengelse. Det blev dog ikke bedre af, at vi blev mødt af 1. stk.
skidesur mand, der IKKE ville have os liggende i ½ time for at indtage vores frokost 
Så vi måtte ro videre og den pæne mand til Gert fik lige nogle frustrationer ud med
div. tegn ☺ Jeg griner endnu !!!!!!
Ved aftensmaden skulle jeg være
Mettes ”arbejdsdreng”, og vi fandt ud af at vi begge
har stor lidenskab
for at lave bål. Herefter hed vi
pyroman 1 & 2.
Der sneg sig dog en nummer 3 ind i
løbet af ugen.

Vi fandt masser af myg, men ingen Vildmark.

Torsdag d. 20/7: Rundtur om diverse øer og retur til Iso
Maisaari. 35 km.
Afgang 8.54, gennemsnitlig hastighed 6,64 km/t, rotid: 4:49.
Da vi lagde til land for at spise frokost, blev der omarrangeret i bådene, da en
person gerne ville på en kortere tur. Claus og jeg roede hjem med ham, SÅ DET
ER IKKE FOR SJOV, når det kræves, at vi har roet 500 km, inden vi tager afsted.
Ved aftensmaden havde to personer ”glemt mor”, så der var store problemer,
da pastaen skulle koges ☺
En person vidste efter alle disse dage stadig ikke, hvor skeerne var ☺☺☺ Annettes svar: Leg
”Tampen brænder” ☺☺☺

HVOR FA`EN ER DEN VILDMARK !!

Fredag d. 21/7: Fra Iso Maisaari til Turku. 37 km.
Afgang: 8.50, gennemsnitlig hastighed: 6,9 km/t, rotid: 5:19. Roede med Claus og Mogens. Meget smuk
natur vi roede i. Fedt vejr, skøn tur, selvom vi skulle vente på Silkeborgroerne ☺

Lørdag d. 22/7:
Op kl. 7.00. I bad. Pakke sammen. Afgang hjemad kl. 8.00 ☺
En helt igennem fantastisk tur med søde, sjove, glade, friske deltagere.
Stor tak til den dygtige og flittige turleder, der fik alt til at køre på
”skinner” ☺ - og Lerche`n sang (næsten) under hele turen.
Da vi IKKE fandt VILDMARKEN, forventer vi selvfølgelig en PART 2 ☺
Mange taknemmelige hilsner fra ”Benjamin” Britta ☺

