
Kajaktur på Læsø i januar  
Tidspunkt: 11. – 13. januar 2013 
 

Hermed lidt flere fakta om Læsø turen. Jeg vil meget gerne have at du melder tilbage med dit 
afgangstidspunkt fra Frederikshavn og om du er i bil eller går om bord på færgen. 
 
Deltagere: 
Jan Malinsky (FK) Hans Helverskov (Gjøl) Michael Thaarup (Skagen) Carsten Jensen (FK) 
Knud Erik Pedersen (FK)  Henrik Rasmussen (Gjøl) Jørgen L. Jensen (FK) Henning Munk 
(Læsø) 
 
Mødested: 
Granstien 4, 9940 Vesterø Havn, Læsø.  
 
Transport: 
Færge www.laesoe-line.dk 
Udrejse 

- Afgang Frederikshavn 
o Fredag Lørdag 

11:30 07:50 
16:50 
20:30 

- Overfartstid:  1 time 30 minutter 
- Priser 

o Person kr. 170 
o Kajak(cykel) kr. 75 
o Bil kr. 400 

Ligesom prisen på kajak er eksklusive roer, er bil også eksklusive fører. 
Kajak skal være på kajakvogn. 
Parkering ved færgeterminal i Frederikshavn koster 5 kr. i timen og 50 kr. pr. døgn. 
Afstand fra Terminal på Læsø, Havnepladsen 1, til sommerhus, Granstien 4, er 1,2 km.  
 
Du kan vælge hvilken afgang fredag der passer der bedst.  
Hvis du har kajakken på kajakvogn, vil du, kajakken og bagage blive afhentet i Vesterø Havn og kørt til 
sommerhuset. 
Hvis du er i bil, kører du bare selv til sommerhuset.  
NB 
Knud Erik og jeg sejler over med færgen fredag kl. 11:30. Vi er i bil og har 2 kajakker på taget. 
Carsten Jensen tager over lørdag morgen. 
Henning Munk er på Læsø. 
 
Hjemrejse 

- Afgang Læsø søndag kl. 15:00 
Vi hjælpes ad med at transportere bagage, grej og roere til færgen. 
 
Indkvartering: 
Vi sover i 6 personers sommerhus.  
Tag sovepose og lagen med. Vi fordeler os i senge og på madrasser.  
Der er ikke mulighed for tørring af 7-8 personers rotøj indendørs. Tøj kan kun hænges til tørre udendørs.  
  

http://www.laesoe-line.dk/


Forplejning: 
Jeg indkøber mad til morgen, frokost og aften.  
Drikkevarer m.m. medbringer i selv. 
 
Turplan: 
Alle ture vil ske med udgangspunkt fra stranden syd for Vesterø Havn.  
Vi aftaler turene sammen, alt efter deltager ønsker, vind og vejr. 
Tentativ plan: 
Fredag - Eftermiddag tur langs kysten.  Solnedgang kl. 16:00 
Lørdag - Dagstur til Bora Felt, Nordre Rønner, Østerby og retur. 30 km+.  Solnedgang 16:01 
Søndag - Formiddags tur langs kysten. Solopgang 8:47 
 
Diverse: 
Husk kajakvogn også hvis du er i bil og husk lys til mørkeroning.  
Hvis nogen har nogle gode kajak DVDere kunne vi se dem om aftenen.  
 
Pris: 
Overnatning og forplejning kr. 300. 
 
Lad mig høre fra jer om jeres rejseplan. 
 
Vi ses 
Jan Malinsky  
 
 

 
 
 
 


