Kajak og vildt Weekend 11 til 13 sept. 2015

Frøene til dette arrangement blev allerede sået under en af de skønne turer til den svenske skærgård efteråret 2014,
og er siden vokset solidt og smukt tilsat rigelige mængder af entusiasme og grundighed, og i denne weekend skulle vi
endelig høste resultatet.
Initiativtagerne Helge, Susanne og Rie har hver med deres kompetencer skabt rammerne omkring dette første og
helt sikkert ikke sidste fouragerings arrangement i SRs historie.
I løbet af fredag eftermiddags mødtes lidt over 20 glade og forventningsfulde havkajakroere på Oregaard ved Oreby,
tæt på Vordingborg, i den smukke jagthytte, som normalt huser både bøsser, hunde og mænd.
Ganske få havde turde trodse Ries vink med en vognstang om "at vi jo var friluftsmennesker og derfor sov i telt", så
trods blæst og byger blev græsplænen hurtigt forhandlet til en festivalplads med et centralt
placeret bålsted

.

Intet havkajak arrangement uden masser af mad og drikke, og vi satte os derfor til bords i de hyggelige stuer og lod
os trakterer med Helges berømte fasangryde med hagl og grønt, en nydelse !!
Nu skal alt jo ikke gå op i mad, så arrangørerne sørgede for en grundig gennemgang af det flotte materiale omkring
planter og tang i området så vi var helt skarpe inden vi blev sluppet løs lørdag/ søndag. Bl.a. var nummeret til
giftlinjen nævnt i materialet.
For at sikre at vi ikke gik sultne i seng havde Dessertholdet sørget for æblekage, med riiiigelig flødeskum.
Lørdag morgen kl. 08.00 blev vi vækket af duften af friskbrygget kaffe, hjemmebagte boller, røræg, bacon og
pandekager ‐ det friske morgenhold havde været på banen og sikret den helt rette carboload før dagens strabadser.
For at sikre dyreliv og den omkringliggende natur, havde turlederne efter et "kort" møde fundet frem til 3 turer som
skulle forene ønskerne om km i armene, sæler og fouragering og vi gik nu alle i gang med at fordele os på de
respektive hold og få logistikken til at gå op.
De 3 turer; En kort tur på Sydkysten af knudshoved tange ca. 8 km, hvor der var mulighed for indsamling af div urter
og tang, en lidt længere langs tangen på 22 km og den sidste tur på nordsiden med destination Avnø ca. 14 km.
Den silende regn som havde dalet ned os over stort set konstant siden ankomst besluttede sig nu for at stoppe så
dagen blev nydt i tørvejr med sol og masser af vind.

Og fik vi så hvad vi vilde, det tror jeg nok.

Med stor støtte fra Ries materiale kunne vi med sindsro identificerer diverse planter og urter samt tang som skulle
hjem til aftenens middag og der blev plukket på livet løs.
Flere kajakker var sløret af lækker blæretang og i lugerne gemte der sig masser af spændende urter og bær fra
naturens spisekammer.
De kilometer hungrende fik roet meget mere end planlagt og så endda i modvind en stor del af vejen og Avnø turen
bød på så mange sæler "at de slet ikke kunne tælle dem" men det er ganske vist at de var der.

Vi var blevet tilsagt at være tilbage kl. 16.00 hvilket hurtigt viste sig ikke at harmonere med folks tidsforbrug og
ambitioner. Efter en del venten og logistik udfordringer, herunder en forsvunden trailer, var vi atter samlet ved bålet
og så skulle der arbejdes.
Kål og urter skulle snittes, tang skulle bages og laves til Chips, og inde længe var tilbehøret tryllet frem. Helge havde
inden start bedt de første hjemkomne om at starte et stort bål op så kødet og rygeosten kunne komme på, og hvilket
festligt syn og hvilken duft.
En og en halv buk, var sirligt parteret og anbragt i jerngryder og direkte på bål risten, rygeosten var selvfølgelig lavet
helt fra bunden. Vi andre køkkenskrivere tog plads omkring bålet med rødvin, øl og kloge ord.

"God mad tager tid" og da maden var klar kastede vi os over et måltid som selv de ægte Nak og Æd drenge måtte
tage jagthatten af for.
Christina havde i øvrigt også lige bagt en brombærtærte til dessert og forretten stod på varme hylde shots.

Aftenen forløb med hygge og masser af snak, og de sidste natteravne holdt de andre vågne omkring bålet, hvor bla.
Tom fik problemer med gyroen og Lotte kun iført minimalistiske benklæder udførte en sær båldans, og måtte redes
ud af gløderne af Kenned.
Endnu en skøn morgen med masser af regn, heldigvis redet af endnu et skønt morgenbord.
Det blev besluttet at de fleste ville blive på land og fortsætte jagten på de spændende urter og svampe, kun Ole og
Agnete foretrak vandet, dog i første omgang uden pagaj.
Vi andre var nok lokket af dagens tema, nemlig kryddersnaps, som vi i fællesskab skal smage ved årets julefrokost.
Iklædt regntøj begav vi os nu til fods ud i den vilde skov, hvilket var helt fremmedartet for os søfolk.
Ud over en overflod af dumme fasaner som forventningsfulde og dødforvirrede vimsede rundt og ventede på
oktober, hvor de skulle hjem i gryden hos de tidligere nævnte mænd med bøsserne, så blev vi mødt af masser af
planter og ikke mindst brombær som man nærmest kunne skovle af grenene. Uhmm!
Efter at være kommet lidt længere ind i den mørke skov blev vi på egen hånd væk fra hinanden og for vild, ‐
Kun takket være div kompasser og en garvet rotte i wildlife blev vi genforenet og kunne vende hjem til hytten,
medbringende dagens høst.
Nu skulle der produceres div. Snapse essenser, herunder, ‐ brombær, røllike, havtorn, slåen og tidselsnaps mmfl. Alle
får nu en fadder og et godt hjem indtil vi mødes til julefrokosten i december. Spændende !! 🍸

Men alting får en ende, og efter en let, frokost blev der pakket ned og krammet farvel. Kun rengøringsholdet blev
tilbage og gjorder klar til andejagten senere på dagen.
Mon ikke Kajak og vildt weekenden går hen og bliver en fast del af årets mange hyggelige arrangementer.
Stor tak til Helge, Rie og Susanne og naturligvis alle Jer andre skønne mennesker.
Michael og Bodil

