Jan Malinsky - Juli 2014

Turberetning
Afgang 7. juli 08:42 fra Strandby Havn med ankomst 9.
juli 20:25 til Klim Strand
Udroet distance 160 km
Hermed turberetning fra mit forsøg på at ro den Nørre Jyske Ø rundt.
Planen var hver dag at ro tre gange tre timer afbrudt af cirka en times
pause i land, hvor det så end måtte være. Gennemsnitsfarten på ture er
cirka fem kilometer i timen, så det skulle gerne bringe mig cirka
femogfyrre kilometer op af kysten. Tolv gange femogfyrre kilometer er
femhundredefyrre kilometer, så med meget godt held og vejrguderne
med, ville jeg være tilbage i Strandby næste fredag aften. Jeg havde mad
og strøm med til at klare mig et stykke tid. Vand havde jeg dog kun
cirka fire liter af, så der var planen at toppe op når lejlighed bød sig.

GPS Spor

Første gang jeg afprøvede konceptet var i 2010, hvor jeg over fem dage roede fra Frederikshavn til Livø og retur til Aaså. Erfaringerne herfra
var at jeg kørte træt i dårligt grej. Jeg troede blandt andet at det var smart at undvære teltet og sove under åben himmel. Jeg måtte dog
konstatere at det ikke er så fedt når det regner. I 2012 blev det til et kryds til Læsø og retur. En dejlig tur hvor kajaknavigationen blev testet.
Senere et par lange ture med overnatninger. Først fra Sindal til Frederikshavn og senere fra Frederikshavn til Randers. Også to fine ture, hvor
bedre grej blev testet af. Så alt var klappet og klart til en dejlig tur rundt om den Nørrejyske Ø. I 2012 og 2013 var tiden afsat i kalenderen
med Knud Erik som romakker. Men øv, sådan skulle det ikke være. Hvilket jo selvfølgelig er mest trist for Knud Erik.
At give en havkajakroer et kontor med havudsigt er decideret ondt. Så først i juli dette herrens år, besluttede jeg mig for, at forære mig selv ti
omsorgsdage og drage en tur ud på havet. Nu skulle det være. Jeg kunne lige nå det inden jeg skulle på ferie med Merete. Og kunne endda se
frem til være den første rundt, da etapen, Den Nørrejyske Ø rundt, stadig
ikke var blevet gennemført af nogen i Havkajaknord regi. Selvfølgelig har
andre gjort det før, senest John fra Skagen, men han valgte ikke at anmelde
sin tur. Nå, men nok om al det, det var blot noget af baggrunden for, at jeg
nu sad med røven i vandskorpen med udsigt til at skulle ro femhundrede
fyrre kilometer de næste tolv dag. En god oplevelse lå forude. Gensyn med
kendte steder. Jeg havde jo været rundt en gang før i kajak med Knud Erik,
men under lidt andre vilkår.
Under turen prøvede jeg at anvende appen Real Time Tracker på min
SmartPhone. For at spare på batteriet satte jeg den til opdatering af
positionen hver halve time. Det gav i øvrigt også den fordel at jeg ikke ville
få opbrugt den historik på 1000 punkter som gratis følger med appen.
Kvaliteten af billederne er lidt svingende og ville bestemt vinde ved en
optimering i et billedbehandlingsprogram. Men rent faktisk giver de i sin
nuværende form et rigtigt godt indtryk af hvad man rent faktisk ser, når
man sidder derude med røven i vandskorpen. Så de er forblevet uredigeret.

Real Time Tracker Spor

Link til Pakkelisten
Mine erfaringer fra turen er at jeg havde for meget oppakning med. Fordi man har plads, er det ikke nødvendigt at fylde den ud. Fordi man
har grej, er det ikke nødvendigt at alt skal med. Oppakningen fylder bare, er i vejen og gør det omstændigt at pakke. Specielt havde jeg for
meget tøj og mad med. Der er masse af muligheder for at få mad og vand undervejs. Skulle man ende op med kun vådt tøj, er der masser af
steder man kan holde hvil og få det tørret. Men det kræver tid. Så giv dig lov til at have tid. Hæng ikke i en klokkestreng – det kan man gøre i
dagligdagen – ikke når man har fri. Hav gode kort med over hele turen – på denne ture vil det sige ca. 50 A4 sider, så det kunne være digitalt
på en tablet. Ro med en makker – det er hyggeligere – og meget mere sikkert.
Link til forsættelse af beretningen

Link til Etapebeskrivelser:
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

