
 Sunds Kajak og Friluft 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Blå rute 20 km 
Rød rute 17 km 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
                 Krav til deltagerne:  

Max vindstyrke 7-8 m/s.  
Forventet bølgehøjde i området ved 7-8 m/s 
er 50-70 cm.  
Længste strækning over åbent vand er       
2,5-3 km.  
Der kan forventes nogen strøm i sejlrenden 

mellem Hjarnø og Snaptun.  

Ved dårligere vejr ændres turen. 
 

HUSK 
 

Mad og drikke til begge dage   ( vi kan nok 
låne fællesgrillen på pladsen ) 

 

Telt, sovepose og hvad man ellers har behov 
for til overnatning. 

                 Alt skal medbringes i kajakkerne. 
 

                  Link til Hjarnø camping 
                  wwwhjarnoecamping.dk 

 
 

                  De enkelte deltager afregner selv for 
                  overnatning. 

 
 Pris for  overnatning er 70.00 kr.  vi 

bliver hentet nede ved færgen og 

transporteret op til camping pladsen. 
 

. 
 

      Tilmelding: 
                Senestd. 21 august til 
                Bjarne  2249 9896 
                Mail.  rysbjerg@mail.dk 

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
Fredag aften, den 21. august: 
Vi pakker kajakker og udstyr - Nærmere information efter 
tilmelding. 
 
Lørdag den. 22. august 

 
8,30 
Vi mødes ved Sondrup Strand 

9,15 
Kajakkerne er søsat og vi ror af blå rute mod  Vorsø 
Vorsø er vildt reservat, så i bedes følge de   anvisninger i 

får, hvor tæt der må sejles ind mod Vorsø  
Pauser aftales under vejs. 
Vi sejler øst om Hjarnø og sidst på eftermiddagen, når vi 
frem til færgehavnen, hvor vi vil blive transporteret op til 
campingpladsen.         
  

Søndag, den 23. august: 

9.30  
Kajakkerne er pakket og deltagerne er klar til afgang. 
Vi følger rød rute nord/vest om Hjarnø og finder et  sted på 
sydkysten af Alrø, hvor vi holder pause        
 Herefter ror vi syd om Pollerne, som ligger  syd/øst for 
Alrø. Pollerne er fuglereservat så sejl ikke for tæt på.  
 

Herfra ror vi videre over til Gyllingnæs, hvor vi indtager 
vores frokost 

 
Efter frokost går turen nord op igennem Vadegrund og op 
til dæmningen til Alrø. 
 

Området er meget lavvandet, så vi skal helst ramme  
Højvande 
 
Eftermiddagskaffen indtages ved det gamle kvindefængsel 
 
Kl ca 16,30 er vi retur til Sondrup. Kajakker og udstyr  

pakkes og vi retuner til Sunds hvor vi hjælpes ad med at 

rengøre materiellet. 
 
                         

  

 

Horsens fjord 

29-30 august. 
 

 

http://www.hjarnø.dk/camping
mailto:rysbjerg@mail.dk

