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Etape 3 
Afgang 17:11 fra Nørre Lyngby med ankomst 20:25 til 

Klim Strand. 

Udroet distance 50,1 km. på 10:49t. Gennemsnits 

hastighed 5 km/t inkl. pauser. 

Vejrudsigt DMI: 
Tørt og først noget skyet, men ellers en del sol. Temp. op 
mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op til 30 grader. Vinden 
bliver let til frisk fra nordøst og øst. I nat tørt og klart vejr. 
Temp. ned mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra 
nordøst, ved Kattegat op til frisk vind 

Jeg vågnede til lyden af vindens susen og Vesterhavets bølger. Solen var 
stået op og jeg kastede et blik på min mobil. Klokken var lidt over fem. Jeg stillede alarmen til 7:30 og lagde mig til at sove igen.  

Lidt senere vågnede jeg igen til lyden af vindens susen, Vesterhavets 
bølger og solen som skinnede. Denne gang åbnede jeg teltet og 
kiggede ud på et flot Vesterhav og en øde strand. Jeg gik i gang med 
morgenrutinerne og omkring kl. 9 var jeg klar til afgang. Der var 
begyndt at dukke lidt folk op på stranden og alt tydede på at 
vejrudsigten ville holde og at det ville blive en flot sommerdag, om 
end lidt blæsende.  

Jeg havde været et smut inde i Nørre Lyngby og fylde vand op på Blå 
Flag toilettet. Mit rotøj blev til bare fødder, neoprenshorts, løbe T-
shirt, langærmet skiundertrøje og en kasket. Det var sol og sommer, 
men jeg måtte nødvendigvis kunne beskytte mig mod sol og vind. 

 

 

 

 

Link til forsættelse af beretningen 

Link til Etapebeskrivelser: 

Etape 3-1 
Afgang 9:08 Nørre Lyngby 

Ankomst 12:42 Blokhus 

Etape 3-2 
Afgang 13:50 Blokhus 

Ankomst 17:00 Svinkløv Strand 

Etape 3-3 
Afgang 18:22 Svinkløv Strand 
Ankomst 19:57 Klim Strand 

 

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 

 

Afgang Nørre Lyngby Strand 
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