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Floder og Søer i Sydthy  
Vandet plaskede ned på terrassen. Klokken var kun 5 - mobilen 
skulle vække kl. 6 og mødetid i klubben var kl. 8. Sydthy’s Floder og 
Søer. Halvvågen fløj tankerne gennem hovedet: Jeg planlagde turen 
2006 - fik testet den 2012 og Morten og jeg prøvede den for 12 dage 
siden. Vi skulle kun blive 4, så hvis Vor Herres sluser vedblev at 
være åbne, måtte Morten godt aflyse med en SMS. 
Da mobilen vækkede mig, var vejret lidt bedre; men det så ikke ud til, 
at det var solen der ville stråle i dag. Lidt hurtig morgenmad, pakke, 
lægge grejet ud i bilen. Brødbeholdningen var i bund, hvis ikke jeg 
ønskede en penicillinkur. Madpakken måtte Statoil ordne . 
Ved klubben var den store trailer fremme og vi blev 6 tur- og 3 
havkajakker til turen. Super. 
Vi kørte til Tegåens udløb i Ove Sø hvor kajakkerne blev læsset af. 
Bil og trailer blev kørt til Kastet Å og så retur for at komme på vandet, 
hvor de ventende selvfølgelig var lidt utålmodige. 
 

 
 
Tværs over den nordlige del af Ove Sø for at finde forbindelsen til 
den sydlige del af søen. 
Vejret var fint med vekslende skyer og et fantastisk lys. 
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Efter planen ville vi holde en strække ben pause efter 4 km og inden 
vi roede ind i Hvidbjerg Å. 
Et stykke ude på den sydlige del af søen begyndte det, at regne 
voldsomt; men til alt held var bygen drevet over da vi nåede den 
planlagte rasteplads. 
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Lidt mad og drikke; men inden vi kom på søen, sprang regnen 
tilbage fra overfladen. Bygen blev vores afsked med Ove Sø og 
næsten også gså med det vekslende vejr. 
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Da vi roede ind i Hvidbjerg Å var vejret fint og med en enkelt byge 
var resten af turen med skiftende skyer og sol, så nu skulle vi bare 
passe på de større sten og tværliggende kajakker. 
 

 
 

 
 
Efter 11 km spiste vi frokost ved Morup Mølle. Ud- og istigning var 
bøvlet med den lave vandstand; men det gik, uden kæntringer. 
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Videre af Hvidbjerg Å og ud i Ørum Sø, som er noget fladvandet lige 
efter udløbet. 
 

 
 
Vi fulgte østsiden af søen og der var stadig plads til hyggesnak med 
skiftende partnere, selv om overskuddet til at snakke var knapt så 
stort som tidligere på dagen. 
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Under broen til Råddenbjerg Sø, som krydsedes før den sidste etape 
i Kastet Å, hvor vi gik i land efter omkring 20 km. 
 

 
 
Bilerne ved Tegå blev hentet.  
Den ene kørte direkte til klubben for, at brygge kaffe og købe brød 
på vejen. I mens var traileren klar ved Kastet Å og med den gik turen 
til klubben. 
Efter vask af kajakkerne blev der opsummeret på dagen, under 
indtagelse af bryggen og den hjemmebragte kage. 
Det samlede indtryk var: Godt rovand, søer med vekslende 
landskaber, åer med bredder af tagrør, græsskrænter og 
skovbevoksning. Den slyngende Hvidbjerg Å og kanalen Kastet Å. 
Vejret havde kun føjet til oplevelsen, da det havde været lunt. 


