Turberetning - Tur til Immeln

21.-22. September 2019

Det var nogle 7 søvnige kaniner, der skulle skynde
sig at vælge hvilken kajak, de skulle bruge under
turen til Immeln. Det kan lyde som en nem opgave
men det er den ikke, når man kun har kun få
kilometer på rokortet og stort set ingen erfaring
med at ro i forskellige type kajakker. Det fik vi dog
hurtigt overstået og så var det videre til næste
læringspunkt: hvordan man sætter kajakkerne op
på traileren. Her var ”seje Kristina”, som vi døbte
hende, hurtigt på banen og alle kajakkerne blev
sikkert læsset på. ”Seje Kristina” blev også med det
samme en helt, da hun sikrede at Anne-Lene og
undertegnede fik lidt morgenmad og kaffe før den
lange tur. Anne-Lene, Rikke og jeg var blevet frigivet
kun få uger før afgang til Immeln og vejret havde
været så dårligt mellem frigivelsen og turen, at vi
ikke havde haft mulighed for at træne ordentligt til
turen: så spændte var vi - og i den grad! Det viste
sig heldigvis hurtigt, at de 10 erfarne roere, der var
tilmeldt turen, var klar til at hjælpe os på vej og til
at byde os velkomne i klubben på den skønneste og
mest venskabelige måde!
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Vi kørte mere eller mindre i kolonnekørsel ad Øresundsbroen og E22 mod den svenske vildmark med det
traditionelle stop ved ST1-tanken på Gårdstänga Rastplats, hvor det blev tanket op med det søde og det
salte.
Vi ankom ved 12-tiden til Immelns Kanotcenter og solen var i mellemtiden kommet frem med alt sin styrke.
De sidste dage havde vi ellers haft kulde og regn men vi blev velsignet af en lille ”sommer-pause” midt i
efterårsvejret og det endte med, at vi roede i det skønneste vejr, og totalt vindstille, både lørdag
eftermiddag og søndag!
Så var vi der, vi nye kaniner, med helt vildt meget bagage med og de nyindkøbte drybags og kiggede
fortvivlende på de små kajakluger… Hvordan i alverden kunne vi få alt det bagage ind i de små kajakker?
Thomas havde givet os gode lister og instrukser til pakkekursus, og forsikret os, at der var plads til alt
meeeeen… troede vi nu virkelig på det? Vi gik i gang med at presse og hive i vores tasker og ”Wupti” så var
alt pakket ind og på magisk vis gemt i kajakkerne. Så havde Thomas alligevel ret! Dejligt! Nu kunne vi
endelig nyde vores madpakke i dejligt solskin og gøre os klar til afgang.

Vi roede stille og roligt de 15,7 km på lidt over 3 timer og nåede frem til naturreservatet Brotorpet, hvor
campingpladsen var allerede fyldt med danskere men hvor vi alligevel fik plads nok til alle vores telte,
inklusiv Thomas’ kæmpe glamping-telt med plads til 8 personer! Dejligt nok var græsset tørt og vi kunne
montere vores telte og transportere vores bagage uden at blive våde. Så gik mad-teamet i gang med at
tænde bål og forberede forret og drinks. Midt i det hele blev hele campingpladsen glædeligt overrasket af
en høj skotskudseende mand, som gik i gang med at spille fabelagtigt på sin sækkepibe! Ja: Thomas havde
også kunne presse en sækkepibe i lugerne af sin utroligt flotte selvbyggede kajak. Den er jeg vildt
misundelig over! Vi hyggede omkring bålet resten af aften, med god mad og gode taler.
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Søndag morgen vågnede vi i tågen og man kunne i hvert fald mærke, at fugten fra natten havde lagt sig på
vores telte. Vi spiste morgenmad omkring bålet, som dog desværre ikke var tændt. Jeg havde min kedelige
madpakke-morgenmad på skødet og kiggede totalt misundeligt på Kenneth, der var i gang med at
forberede sig en kongelige morgenmad med bacon og æg!! Nu forstod jeg endelig hele fidusen med
Trangia-feberen, som klart har smittet mange af de mere erfarne roere  Jeg er bange for, at der kommer
en Trangia på min Juleønskeliste i år!

Efter morgenmaden gik nogle en tur, andre blev tilbage og gik i gang med at afmontere teltene. Ca. klokken
11 var alle kajakker pakket, tågen begyndte at lette og vi tog af sted. Turen gik stille og roligt indtil vi endte i
en tågebanke der var så tyk, at vi skulle ro tæt på hinanden for ikke at blive væk, og Thomas og Palle var
nødt til at bruge teknologien for at supplere de nu ubrugbare kort. Vi kom sikkert igennem tågen og frem til
en fin strand hvor vi spiste vores frokost. Vi havde på det tidspunkt roet ca. 10 km og som ny-udklækkede
kaniner kunne vi mærke hele kroppen – men vi var klar til de sidste ca. 5 km. Hen af vejen viste det sig, at
der var lidt flere kilometrer tilbage, end vi havde regnet med så de sidste lidt over 4 km kæmpede vi lidt
med os selv men vi nåede frem efter at have roet ca. 19,7 km. Turen tilbage gik forbi en svømmende slange
og nogle flotte hvide svømmende elge med vinger .. sandt eller fatamorgana er det op til deltagerne selv
at beslutte men mon ikke de vilde dyre bliver vildere og vildere, desto mere vi fortæller om historien?
Turen tilbage til Danmark gik helt problemfrit og vi fik aflæsset kajakkerne og sat dem på plads på
rekordtid. Trætheden havde meldt sig og vi skyndte os alle hjem med en dejlig følelse i maven og mange
nye venner, og skønne minder i hjertet.
For mig, har turen været en fantastisk oplevelse. Ikke mindst for den hjælpsomhed, som jeg har oplevet
blandt deltagerne. Så hyggeligt at opleve, hvordan man ror lidt for sig selv, lidt ved siden af hinanden, og
hvordan samtalerne starter og slutter i en harmonisk og naturlig bevægelse mellem kajakkerne, der flyder
på vandet. Jeg er absolut klar til en tur en anden gang og tak til alle for denne fantastiske oplevelse!
/Patrizia, Kanin-2019
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