
      

Fantastisk sommerklubtur til Langør d. 4.-5. juni. 

Turudvalget havde valgt Langør som destination for sæsonens første klubtur. Det viste sig at være det helt rigtige 

valg. Den hyggelige havn og det skønne vejr var en fantastisk ramme om en vellykket klubtur! 

De første både ankom allerede torsdag. I alt 4 både havde taget forskud på weekenden og havde fundet vej til 

Langør. Da vi ankom, lå der allerede 4 gæstesejlere: én fra England, én fra Sverige, én fra Tyskland og én fra 

Frederiksværk. Så vi følte os hensat til en fjern ø i internationalt farvand! 

Vinden var lunefuld henover weekenden og mens nogle havde haft en stille tur uden vind og for motor, var andre 

så heldige at have en rigtig fin vind – oven i købet begge veje. Vi hørte til sidstnævnte og havde to af de bedste 

sejladser i Mallemuk til dato. 

         

I løbet af lørdagen ankom yderligere 16 både fra Marselisborg Sejlklub. Vi fyldte efterhånden godt i havnen og det 

var utroligt opmuntrende at se, hvordan de allerede ankomne hjalp de ny-ankomne med at finde pladser og at 

fortøjre. I havnen lød der små-drillende kommentarer fra de overhalende til de agterud-sejlede, dårlige 

undskyldninger og latter. Og solen skinnede…. 

     

Der er bygget en lille sejlerstue og da vi slog døren op der ind til, var der som en bageovn derinde. Pyha! Heldigvis 

er der også en stor terrasse, hvor vi med lidt snilde fik plads til alle 43 deltagere + 2 hunde. Vi sad tæt, men pyt – 

vejret var fantastisk og det kom ikke på tale at gå indendøre! Faktisk kunne vi spise alle måltider udenfor den 

weekend. 

Efter frokosten gik vi op til Samsø Naturskole, hvor naturvejleder Rune tog imod. Efter en kort introduktion, og en 

tur op på bakken bag skolen, blev vi udstyret med rejenet og spande. 



        

      

Udstyret med net gik jagten ind på den store rejefangst… Vi lignede sikkert den lokale SFO på tur, og naturvejleder-
ens bekymring for om vi kunne genfinde det indre barn blev gjort til skamme! 

   

   

Og vi tømte ruse og kogte rejer i havvand… 

   

’Vand-fund’ blev undersøgt og diskuteret og en enkelt hund forsøgte sig som vandhund – vist ikke nogen success. 

 

 



     

Tilbage i havnen var det ved at være tid til at forberede aftensmaden. Turudvalget sørgede for at tænde op i de 

fælles grill og hver båd medbragte sin egen aftensmad. Efter middagen sørgede Turvalget – traditionen tro – for 

Irsk Kaffe og noget sødt & salt. Vi kunne sidde udenfor hele aftenen og nyde en fantastisk solnedgang.  

     

Søndag morgen var fremmødet ikke helt så præcist og talstærkt som den foregående dag. Men der var masser af 

friskbagte rundstykker til alle, samt en lille én at styrke sig på inden turen hjem til Marselisborg Havn. 

Tak til Turudvalget og sejlere fra Marselisborg for en vellykket, sjov og hyggelig klubtur. 

Venlig sejler-hilsen, 

Lars og Pernille, Mallemuk. 

PS Husk at klubbens sensommertur går til Norsminde d. 20.-21. august. 

… og så lige et par ekstra billeder fra Langør 

     

 

 


