Kajaktur til Silkeborgsøerne med min søn Mads.

Af Jes Wested

Det var egentlig planen, at vi ville have været en tur i Sverige, men p.g.a. en dårlig vejrmelding, blev det til Silkeborgsøerne.

Onsdag d. 29. juli.
Jeg bruger det meste af formiddagen til at pakke telt og andet nødvendigt grej, samt få
læsset kajakkerne på bilen. Herefter kører vi mod Silkeborg.
Vi ankommer til campingpladsen ”De små fisk” kl. 16.15, hvor vi telter.

De små fisk

Torsdag d. 30. juli.
Dagen starter med sol og en let brise fra vestlig retning. Vi har kajakkerne i vandet ca.
kl. 10.00, herefter ror vi en tur over i ”Brillerne”. Hefter ror vi til Silkeborg, hvor vi
holder en lille pause med en kop kaffe og en enkelt øl. På tilbageturen er vi rundt i alle
hjørner af Brassø. Ankommer til campingpladsen ca. 14.30 Vejret har forandret sig til
hård vestlig vind, overskyet med regnbyger.
Fredag d. 31. juli.
Der har været hård vestlig blæst med regnbyger hele natten. Det dårlige vejr fortsætter
hele dagen, så vi kommer ikke på vandet.

Brillerne

Lørdag d. 1. august.
Dagen starter med sol og vindstille - meget fint rovejr. I dag har vi planlagt at ro mod
Ry. Vi starter fra campingpladsen kl. 10.15 og ror ned forbi Sejs, hvor vi beundrer de
mange flotte villaer som ligger helt ned til vandet med egen bådebro, nogle endda med
en lille havn.
Derefter kommer vi forbi Svejbæk og videre ud i Juulsø.
Vi holder en lille kaffe- ølpause ved kajanlægget neden for himmelbjerget hvor Hjejlen
og andre turbåde lægger til. Ankommer til Ry ca. 24.30 hvor vi holder frokost. Efter en
halv times pause i Ry, påbegynder vi tilbageturen mod Brassø. Denne gang ror vi
norden om øerne i Juulsø. Vi holder en pause på et kvarters tid på Lilleø, hvor vi nyder
en kop kaffe samt en enkelt øl, inden vi ror videre.
Vi er tilbage på campingpladsen ”De små fisk” ca. kl. 17.30

Sejs

Jeg ville egentlig gerne blive her en dag mere, men Mads vil gerne hjem, så vi pakker alt vores grej og kører mod Hadsund.

Ry

Juulsø

Snævringen

