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Etape 2 
Afgang 7:49 fra Spirbakke Mile med 

ankomst 20:44 til Nørre Lyngby Strand 

Udroet distance 60,4 km. på 12:40t. 

Gennemsnits hastighed 5 km/t inkl. 

pauser. 

Vejrudsigt DMI: 
Lidt eller nogen sol, men også mulighed for 
regn- eller tordenbyger. Temp. op mellem 
20 og ca. 25 grader og svag til jævn vind 
fra nord og nordøst, i løbet af dagen 
stedvis op til frisk vind. I nat mest tørt og 
til dels klart vejr. Temp. omkring 20 grader 
og svag til jævn vind fra øst og nordøst. 

Det er muligt fuglene sang da jeg vågnede, men det var ikke muligt at høre på grund af min larmede nabo, Vesterhavet. Men solen var stået op 
og en ny dag begyndt. Et kig på klokken sagde 5:23 og jeg var på nippet til at lægge min igen. Men et kontroltjek sagde, at jeg jo egentlig følte 
mig rimelig frisk, så hvorfor ikke bare stå op. Morgenmaden bestod af yoghurt med mysli og et par god kopper the. At det hele knaser lidt 
hører med.  

Havet så fint ud, næsten ingen brænding og vinden var med. Det havde dryppet lidt til morgen, men holdt tørt nu, til trods for det forsat var 
temmelig overskyet. Yr.no havde lovet opklaring omkring kokken tolv. En lille sol at se frem til. Grejet blev pakket sammen og kajakken 
klargjort, inden det tørre tøj røg i en vandtæt pose og det dejlige klamme rotøj blev taget på.  

Som rotøj havde jeg valgt neoprenskoene fra og havde i stedet bare 
fødder. Min Reed T-shirt var blevet skiftet ud med en langærmet 
skiundertrøje, der nok ville blive knap så klam. Kunsten at tage 
vådt neopren tøj på lærer man sig. Alternativet er at jeg skulle 
opbevarer minimum tolv gange vådt rotøj i min kajak. Det ville ikke 
være særlig praktiskt og min tidplan havde ikke indlagt nogen 
pauser længe nok til soltørring eller tørretumbling. Så det var bare 
på med det våde rotøj.  
   
   
 
 
 

 

 

 

Link til forsættelse af beretningen 

Link til Etapebeskrivelser: 

Etape 2-1 
Afgang 7:49 Spirbakke Mile 

Ankomst 11:18 Tversted 

Etape 2-2 
Afgang 13:01 Tversted 

Ankomst 16:17 Tornby Strand 

Etape 2-3 
Afgang 17:11 Tornby Strand 

Ankomst 20:25 Nørre Lyngby 
 

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 

Før afgang Spirbakke Mile 
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