Immeln september 2016
Turberetning – Birgitte Binzer
22 kajakroere mødte glade op i SR lørdag d. 17. september kl. 07:30. Thomas-turleder, havde
forinden på mirakuløs vis fordelt alle kajakkerne, så der blev hurtigt lastet og pakket på trailer og biler.
Det gik forbavsende hurtigt.
Et par timers kørsel i kortege til Klintemøller, ved den store sø Immeln i Syd-øst Sverige.Et enkelt stop
undervejs, hvor en del valgte at indhalere adskille kanelbullar. Mums . Kajakkerne blev pakket, og
båret ned til søen. Alle fik alt deres pikpak med. Frokost…og så af sted.
Vi nød den skønne natur, og padlede af sted i roligt tempo. Stilheden kun krydret med snik-snak fra
kajak til kajak, og i ny og næ en perlende latter.
Helge agerede flydende snackbar, med gryde på bagdækket.. blommer og æbler. God stil!

Så skete der noget helt, helt vildt! Man anede noget stort krydse floden, og nogle andre skygger
bagved….hvad i alverden var det? Jeg havde ikke et eneste gæt!
Jo…det var såmænd Hr. Kæmpe-elg. Han havde inviteret sin kone, og lille bitte kalv på en svømmetur
over søen. Farmand gik i land, mens mor og barn holdt sig på lang afstand af os.
Jeg garanterer for, at alle små hår rejste sig, da vi så hans monster-store gevir. Et kæmpe stort dyr, i
Guds vilde natur.
Hold nu op!!! Var vi sindssygt heldige og privilegerede??….ja, det tror jeg vist nok vi var!
Kristina fik vist et par anvendelige billeder, hvis nogen kræver dokumentation for noget, som kunne
tolkes som en lidt for livlig fantasi.
Efter 15 km, ankom vi til en lille strand, og vores lejrplads. Et skønt sted, med god plads til alle telte,
toilet, bålplads og borde/bænke.
Op med telte og tørresnore.
Baren blev hurtigt tryllet frem og Gin Tonic blev serveret med stor elegance. (Er vist ved at blive
tradition )
En helt fantastisk 3-retters menu i stearinlysts skær blev serveret. Der var fordelt madhold og opgaver
hjemmefra, og jeg skal da lige love for, at det var luksus, fra først til sidst. Noma go home!!
Aftenhimlen var så helt utrolig smuk. Den forandrede sig i farver og skyformationer for hvert sekund.
Nogle gik til køjs tidligt, nogle grinede, og hyggede et par timer længere ved bålet. Tom er så
gennemført, at han medbringer ørepropper til sine teltnaboer. Hensyn på højt niveau!
Næste morgen den obligatoriske gåtur rundt i området. Dejligt.
Telte ned, kajakker pakkes og så af sted igen.
Thomas lagde en lidt anden rute hjem, og vi spiste frokost på en anden dejlig plads.
Lidt længere tur….men lige så dejlig.
Så bilturen hjem til SR…..denne gang i et stræk.
Det var vist første gang vi har været så mange af sted, men Thomas havde allieret sig med et par
stykker til at være sweepere som dannede bagfront. Det var absolut problemfrit. Immeln egner sig
godt til sådan en stor gruppe….det er nemt at overskue om alle er med. En virkelig god begyndertur på
i alt 34 dejlige km…..og så var vi meget heldige med vejret.
Jeg føler mig altid priviligeret efter en kajaktur. Masser af søde, dejlige, positive mennesker….masser
af humor og hjælpsomhed. Og et vidunderligt fravær af brok og negativitet. Ahhhh.

