
 
Jan Malinsky - Juli 2014 

Etape 1 
Afgang 08:42 fra Strandby Havn med ankomst 20:21 til Spirbakke Mile. 

Udroet distance 49,9 km. på 11:39t. Gennemsnits hastighed 4 km/t inkl. 

pauser. 

Vejrudsigt DMI: 
Først skyet vejr med byger, lokalt med torden, men i løbet af dagen klarer det 
op vestfra med lidt eller nogen sol. Temp. mellem 17 og 20 grader og let til 
frisk sydøstlig vind, der drejer til vest. I aften og i nat mest tørt og til dels klart 
med temp. mellem 12 og 15 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. 

Hvis det endelig skal blæse, er det jo rart at have vinden i ryggen, i hvert tilfælde når man har et 
godt stykke vej at tilbagelægge. Så at vinden kom fra syd, var jo ikke så ringe når kursen var lagt 
mod Skagen.  

Knud Erik havde kørt mig til Strandby med alt mit grej og som jeg næsten kunne have i kajakken. 
Lidt af maden måtte jeg lade blive tilbage. Vand og drikkeflasker røg ned i cockpittet, der var det 
eneste rum med en smule ledig plads. På dækket havde jeg kun en fender og en pose med lidt fiskegrej. Kajakken havde jeg pakket på 
Sejlklubbens ophalerrampe. Som ved en hver stabelafløbning var spændingen stor.  Kunne kajakken holde sig flydende. Men det gik som 
forventet fint. Der var op til flere centimeter fribord med grej, mand og mus ombord.  

  

Link til forsættelse af beretningen 

Link til Etapebeskrivelser: 

Etape 1-1 
Afgang 08:42 Strandby Havn 

Ankomst 12:14 Tranestederne 

Etape 1-2 
Afgang 12:50 Tranestederne 

Ankomst 16:03 Skagen West Fyr 

Etape 1-3 
Afgang 17:18 Skagen West Fyr 
Ankomst 20:21 Spirbakke Mile 

 

Etape 1 
Afgang 08:42 Strandby Havn  

Ankomst 20:21 Spirbakke Mile 

 

Etape 2 
Afgang 7:49 Spirbakke Mile 

Ankomst 20:44 Nørre Lyngby Strand 

 

 

Etape 3 
Afgang 17:11 Nørre Lyngby 
Ankomst 20:25 Klim Strand 

 
Link til forside 
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