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Som annonceret i klubbens Nyhedsbrev har 
Havkajaudvalget planlagt ture den første 
weekend i hver måned fra juni til september. 
Kendetegnet for disse ture er, at vi sjældent 
ved, hvor de går hen, før vi rejser os fra 
morgenbrødet i klubhuset. Alt afhængigt af 
vind og vejr samt deltagernes luner og 
præferencer shoppes der rundt mellem 
mulighederne i dialogen op til turen og under 
morgenbordet. 
Denne lørdag morgen sad Kristian og Inger 
ved morgenbordet da jeg ankom til klubben og 
gruppen voksede ikke yderligere. Forslaget 
var Skive Fjord med overnatning i Shelteren 
ved Sundsøre Hus og det var der hurtigt 
konsensus om. 
Da kajakkerne var smidt på taget blev der 
provianteret i det nærmeste supermarked og 
turen fortsatte mod Skive Havn. På grund af 
årets Beach Party var adgang til havnen med 
bil umulig. Nærmest mulighed var Resen 
Strand ved Campingpladsen, hvor forholdene 
i øvrigt er udmærkede. 

Vi tog en sviptur til Skive Havn og lyttede til 
lidt Rock. Gad vist hvor mange der har været 
til Rockkoncert i havkajak. 
 

 
 
Videre nord ud, hvor vi så en del brandmænd i 
farvandet. Ved skrænterne ved Øster Lyby gik 
vi i land og fik en velfortjent frokost. 
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Hidtil var det gået uden overtøj og spraydæk; 
men det var begyndt at blive køligt på vandet, 
så alle trak i anorakker og Kristian og Inger 
tog også spraydeck på. 
 

 
 
Videre forbi Lyby Strand og op mod Grønning 
Øre. Herfra ind mod Astrup Vig inden vi 
krydsede over til Knudsskov og Per 
Færgemand. Sidstnævte er en stor sten, som 
ligger tæt på kysten. På vej over vigen var der 
noget mere luft end hidtil og nu kunne det 
godt ærgre mig, at jeg ikke havde taget 
spraydeck på. Den første spand koldt vand i 
bukserne synes jeg altid er ubehagelig; men 
det kan såmænd gå hen og blive en vane. 
Kort efter fyldes størstedelen af fjorden af et 
muslingeopdræt, der strækker sig næsten helt 
til Sundsøre. 
 

 
 

 
 
Det hurtige kig på kortmaterialet hjemmefra 
havde givet indtryk af shelteren lå nord for 
Sundøre, så vi rundede øret og fulgte dette 
ind til færgelejet, hvor vi ventede til 
Hvalpsundfærgen atter drog østover. 
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Vi fortsatte lidt nordover og mens Inger og 
Kristian checkede en mulighed fortsatte jeg 
mod noget shelter lignende byggeri ved 
stranden. Dette var blot nogle skure, så 
tilbage igen, hvor der var læst på lektien i 
mellem tiden. Shelteren skulle ligge i haven 
ved Sundsøre Hus. Tilbage hertil og ganske 
rigtigt fandt vi shelteren sammen med en 
række hytter i haven bag Sundsøre Hus. Så 
var det med at installere sig og mens vandet 
til pastaen blev varmet, tog jeg mig den 
luksus, at få et varmt bad, da kadaveret var 
blevet noget køligt af de gentagne spande 
koldt vand. Shelteren er fin og 
pladsforholdene ligeså; men de er knapt det 
samme som at sidde ved shelteren på Fur 
med udsigt over Limfjorden. 
 

 
 
Næste morgen kunne vi konstatere at vi 
havde glemt havregryn, selv om det var på 
listen. Nu var det rart, at man kunne bestille 
en pose varme rundstykker i udsalget. 
Vejret var gråt og der var lidt mere vind end 
dagen før. Da vi havde pakket, lagde vi 
bagagen på sydsiden af Sundsøre og bar 
kajakkerne over, hvorefter det gik sydover. 

På vejen mødte vi en større gruppe 
Gravænder. Pudsigt nok har der lige været en 
artikel i sidste nummer af SKALK, som 
fortæller om, hvordan man i gamle dage har 
haft kunstgrave og huse til disse, hvor man 
har benyttet dem som æggeleverandører i 
rugesæsonen. 
 

 
 
Denne gang krydsede vi Astrup Vig direkte fra 
Per Færgemand og til spidsen af Grønning 
Øre, hvorefter vi holdt frokosthvil lidt syd for 
Grønning Strand. 
 

 
 
Herefter gik det tilbage til Resen Strand i et 
stræk. Tilbage til klubben med kajakkerne og 
med tak for en god og hyggelig tur, gik det 
atter hjemover. 
Yderligere billeder fra turen ligger på følgende 
link: 
http://www.sandbol.dk/13716/Skive%20Fjord
%202010 


