


INDLEDENDE 

TURINFORMATIONER 
    Tur beskrivelse 

Ro område 

 Trafikeret havne miljø 

 Kanaler i storby 

 Elve 
 Skærgård 

Tur plan 
 3 ro-etaper, på henholdsvis 23 km, 27 km og 23 km. 

 2 overnatninger i telt. 

 Afstand til kysten 
 Kystnært i havn, kanaler og elve. 

 Korte kryds i skærgården,  

afstand til nærmeste kyst 1 – 2 km. 
Vejrforudsætninger 

 Max/min. luft temperatur 20 / 12 

 Vand temperatur 17 

 Solskinstimer 8 

 Nedbørsdage 11 

Deltagerforudsætninger 

 Erfarne havkajakroere. 

 Grej til roning efter forholdene og overnatning i det fri, 

Turledelse: 

Turleder – Jan Malinsky 

Plan - Vi ror samlet og hjælper hinanden. 

 

Bemærk: 

Turen er under et vist præstations og 

tidspres.  

 

Det er en pionertur i ukendt farvand og hvis 

alt ikke flasker sig, er der sikkerhed for at 

få et par gode oplevelser med hjem.  

 

Det er ikke en guidet tur, så det forventes 

at alle sætter sig ind i området og bidrager 

til at tur lederen får så let en opgave som 

muligt. 



Nr. Deltager Klub   Nr. Deltager Klub   

1 Anne Johanne Jensen Skagen Havkajakklub   11 Jesper Møller Skagen Kajakklub   

2 Anne Mette Havshøj 
Jacobsen 

Havkajak Team Nord   12 Jørgen Birk Løgstør Roklub   

3 Annette Tvilling 
Kreilgaard 

Nibe Roklub   13 Katrine Rosenkrantz 
Balslev 

Havkajak Team 
Nord 

  

4 Bente Frydenlund Frederikshavn Kajakklub   14 Knud Erik Pedersen Havkajak Team 
Nord 

  

5 Bente Kirstine Jessen Havkajak Team Nord   15 Kristian R Balslev Havkajak Team 
Nord 

  

6 Dan August Jessen Havkajak Team Nord   16 Lars Ottesen Nibe Roklub   

7 Henning Munk Læsø   17 Michael Thaarup Skagen 
Havkajakklub 

  

8 Jacob Jensen Havkajak Team Nord   18 Poul Andersen Havkajak Team 
Nord 

  

9 Jan Malinsky Havkajak Team Nord   19 Thomas Carlslund Nibe Roklub   

10 Jens Winther Kano- og Kajakklubben 
Limfjorden 

          

Deltagerliste 

 



Hurtig færge til Sverige fredag formiddag.  

Frederikshavn - Göteborg fredag d. 12. juli med Stena Line Express  

Afgang kl. 10:00 ankomst kl. 12:00. Vi mødes 09:15 ved checkin.  

Rejsen med kajak skal foregå som om det var  
med en cykel. 
Vi skal tjekke ind samme sted som bilerne, 
og derfra gå ombord med vores kajakker. 
Møde tid 30 min før afgang. 
Stena Line Frederikshavn  
ADRESSE:  
Færgehavnsvej 10 
9900 Frederikshavn 
PARKERING: 
Parkeringsplads med parkometer ved  
Sydhavnsvej ved Læsø Terminalen.  
Et døgn koster Dkr 50. 

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



650+ meter gåtur med kajak på kajakvogn fra Færge til Voldgraven.  
Oplev det pulserende færgetræk og periferien at Göteborgs ringvej fra kajakvogns 
højde, mens vi fuldlastede spadserer fra Stena Terminalen (Emigrantvägen 20, 
GÖTEBORG) til Voldgraven (Pusterviksgatan 11, GÖTEBORG) gående med kajakkerne på 
kajakvogne.  

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



2 km. sightseeing i Göteborg gamle by gennem voldgrave og kanaler.  
Under 20 broer og ud i havnen. Den klassiske byrundtur hvor du oplever Göteborgs 
skønhed fra vandet. Vi starter i den gamle voldgrav og forsætter i kanalerne fra 1600-
tallet og som vidner om byens konstruktion og forsvar. Turen går under de mange lave 
broer, herunder ostehøvlen. Fra kanalerne ror vi ud i den fascinerende havn med 
traditionelle skibsværfter, nye og gamle boliger, ekspanderende kommercielle og 
uddannelsesmæssige områder og Søfartsmuseum.  

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



21 km. rotur ud ad Göteborgs havneområde op i Göta Älv til Kungälvs 
vandrarhem.  
Så begynder turen rundt om Hisingen Sveriges fjerde største ø. Turen 
går op af Göta Älvens snoede løb gennem klippe fyldte landskaber. 
Kungälvs vandrarhem ligger på Bagaholmen lige neden for Bohus 
Fæstningen. De har en fin lille campingplads lige på bredden af elven. 
Bohus fæstningen er en fæstningsruin, beliggende på en 40 meter høj 
klippe på Bagaholmen i Göta älvs nordre udløb Nordre älv, ved Kungälv 
i Sverige.  
 
Rute 

Generellt är det inga problem med ström i Juli månad om det inte 
har varit en längre regnperiod som i fjol.  
2/3 av strömmen från Vänern går via Norde älv, så den vägen ut till 
havet är rätt att välja. 

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  
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Overnatning på campingpladsen ved Kungälvs vandrarhem.  
Adgang til toiletter og køkken giver lige det primitive teltliv et pift af luksus, inden vi 
begiver os ud i skærgården. Kungävl er en spændende gammel svensk by, hvor vi slår lejr 
inden for gåafstand af flere særværdigheder.  

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 

Hej! 
Vi har en liten strand vid vår camping där man kan gå i land. Det finns ingen brygga men 
jag skulle gissa att det går att paddla ända upp på stranden i princip.  
Längst ner på området till höger ligger vår tältby och vår lilla strand ligger precis intill. Vi 
ligger ju dock precis intill Bohus Fästning där Nordre och Göta Älv möts och inte i 
skärgården.  
Med vänliga hälsningar 
Fredrika  



Hej, 
  
Hör av när ni 
kommer! 
Vi har altan och 
grillplats omklädning 
med dusch/bastu. 
 
Kungälvs roddklubb 
//Mattias  
 

Fredag den 12. juli Sol op/ned 4:30 22:04  

 



27 km. Rotur ned af  
Nordre Älv til Öckeröarne.  
Turen går nu medstrøm ned af 
den lidt mindre Nordre Älvs 
snoede løb under broer og 
gennem et nyt landskab. 
Nordre älv anvendes normalt 
bare af småbåde, eftersom 
vand dybden ved mundingen 
kun er omkring 2 meter. Älven 
krydses af flere broer og 
færger. Mest spændende 
bliver nok Ormo 
Skärmanläggningen. Det 
dæmmer vandet op i Nordre 
älv og kan blive en 
spændende udfordring.  
Rute 

Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  
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Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  

 
Nordre älv används normalt bara av småbåtstrafik, eftersom vattendjupet vid mynningen 
endast är omkring 2 meter. Älven korsas av följande broar, dammar och färjor i nedströms 
ordning: 
 1.Nordre älvs landsvägsbro som tar Färjevägen (gamla E6) i Kungälv över älven till 
Fästningsholmen. Det är en öppningsbar dubbelklaffbro, vars segelfria höjd vid stängd bro 
är 5,2 meter, vid öppen bro 24,3 meter. 
2.Kungälvs Motorvägsbro (Nordreälvsbron) som tar Norgevägen (E6) över älven. Det är 
en halvfast bro med segelfri höjd på 12,5 meter. Kan öppnas endast i undantagsfall. 
3.Nordre älvs järnvägsbro som tar Bohusbanan över älven nära Ytterby. Det är en halvfast 
bro med segelfri höjd på 12,5 meter. 
4.Ormo skärmanläggning som har två öppningsbara passager: en grund 5 meter bred 
småbåtspassage och en 65 meter bred farledspassage med djup på 4 meter. 
Skärmanläggningen är bemannad sommartid och kan öppnas på beställning. 
Skärmanläggningens funktion är att hindra att alltför mycket vatten rinner via Nordre älv i 
stället för via Göta älv, särskilt vid högt vattenstånd i havet, då saltvatten annars skulle 
kunna nå Göteborgs vattenintag vid Lärje. 
5.Kornhalls färja är en linfärja som drivs av Trafikverket, den går mellan Brunstorpsnäs på 
Hisingen till Kornhall på Kungälvssidan. 
 



Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  

 



27 km. Rotur ned af Nordre Älv til 
Öckeröarne.  
I skærgården kun 20 km fra Göteborg, ligger 
øgruppen Öckeröarne. Ti beboede øer stærkt 
påvirket af fiskeriet og de marine industrier, 
der stadig bor her. Som den ene af kun to 
svenske kommuner uden en fast forbindelse til 
fastlandet, er dette en unik og spændende 
destination. Fra Rörö i nord til Fotö i syd. Vi 
skal overnatte på Lindholmen, en lille 
forhåbentlig øde ø. De lokale siger at ”Det är 
jättefint runt dessa holmar mellan Öckerö och 
Hälsö. Små vikar och ställen man inte når med 
båt.” Så mon ikke vi får rig mulighed til at 
opleve den svenske skærgård fra sin bedste 
side.  
Rute 

Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  
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Overnatning på klippegrund i skærgården på Lindholmen.  
Lindholmen har alle de faciliteter som den gode svenske allemandsret giver adgang til. 
Primitiv overnatning midt i modernatur. Så der bliver tid til at sparke kajak og prale med 
lidt vildmarks grej, mens solen som vanligt går ned i vest og forhåbenlig bringer os i den 
rette skærgårdsstemning.  

Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  

 

Jag föreslår Lindholmen utanför Öckerö. Även Hjällvik på Öckerö har gräsmatta och toa.  
Jag antar att ni ska tälta. Det är jättefint runt dessa holmar mellan Öckerö och Hälsö. Små 
vikar och ställen man inte når med båt. Vi har vår plats i en båthamn med sjöbodar. Inte 
lika mysigt men vi kan vara behjälpliga med karta och tips.  
Mitt mobilnr 0735361343 
Vänliga! 
Pethra Jern  
Öckerö Båtsällskap 
Kajakcenter 
 



Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  

 
Hej,  
Ja, du har markerat helt rätt. 
Vi har vårat ställe vänster 
brofäste, bron mellan 
Öckerö-Hälsö. 
Man paddlar in söderifrån på 
Lindholmen, där är en liten 
vik och lite sand. 
Gräsmattan/gräsplätten är 
30 meter upp därifrån och 
man kan bära upp kajakerna 
dit. Det är mycket fint att 
paddla runt Lindholmen, 
härligt vatten på västersidan 
med runda glittriga gröna 
stenar vid strandkanten.....:) 
Vad roligt detta låter.... 
Pethra Link til svensk søkort 

http://kartor.eniro.se/m/aZwhg  

http://kartor.eniro.se/m/aZwhg
http://kartor.eniro.se/m/aZwhg
http://kartor.eniro.se/m/aZwhg


Lørdag den 13. juli Sol op/ned 4:32 22:03  

 
Allemansrätten  
Den svenska allemansrätten innebär att vi har tillgång till naturen. Vi kan ta oss fram 
till fots eller med båt över annans fastighet och vi får under kortare tid fritt uppehålla 
oss där.  
Men allemansrätten innebär också skyldigheter. Att ta hänsyn är grundregeln. 
Vi ska ta hänsyn till: 
markägarens hemfrid 
växt och djurliv 
andra människor 
Är man försiktig så får man elda i naturen så vida inte eldningsförbud råder. Nedfallna 
kottar, pinnar och grenar får man ta som bränsle. Det är inte tillåtet att hugga ner träd 
och buskar samt ta ris, grenar och näver från levande träd. 
Tältning med ett par, tre tält under något dygn anses ingå i allemansrätten, om det 
sker avlägset från boningshus och inte sker på mark som används för jordbruk. Slå upp 
tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark med frisk 
risvegetation. För tältning i större grupper måste man ha markägarens tillåtelse. 



23 km. fra Öckeröarne tilbage til Göteborg.  
Göteborgs skærgård kommer rigtig til at folde sig ud for os når vi fra Öckeröerne ror i 
slalom mellem skær og holme ind mod Göteborg. Turen afsluttes, hvor vi startede i 
Voldgraven i centrum af Göteborg.  
Rute 

Søndag den 14. juli Sol op/ned 4:33 22:02  

 

3GpsiesTrack.kml


650+ meter gåtur med kajak på kajakvogn fra Voldgraven til Færgen.  
Det bliver hel rart igen at få brugt benene lidt når vi forhåbentlig i godt tid slentre hen til 
Stena Terminalen gennem Göteborgs travle centrum.  
 

Søndag den 14. juli Sol op/ned 4:33 22:02  

 



Knap så hurtig færge fra Göteborg til Frederikshavn.  
Göteborg til Frederikshavn søndag den 14. juli med Stena Jutlandica afgang kl. 16:00 
ankomst kl. 19:15  
 

Søndag den 14. juli Sol op/ned 4:33 22:02  

 



OPFØLGEDE TURINFORMATION TIL TILMELDTE 
DELTAGERE 

• Pakkeliste 

• Udstyr. 

• Kajak. 

• Påklædning. 

• Sikkerhedsudstyr m.m. 

• Forplejning. 

 



Hejsa 
Tak for et fint møde i går. 
Hermed fremsendes link til pdf fil med turinformation. 
Her er et kort referat at beslutningspunkterne:  
 Vi mødes i Frederikshavn ved Stena Line Check In med kajakker på kajakvogn kl. 09:15.  
 Jeg bestiller færgebilletter til alle – hvilket jeg gør snarest.  
 Kajakvogn skal kunne medbringes på egen kajak, da den ikke kan parkeres i Gøteborg.  
 Jeg kontakter Kungälvs roddklubb på Bagaholmen  og spørger om mulighed for overnatning både i telt og 

indendørs.  
 Alternativ bestiller jeg teltpladser på Kungälvs Vandrarhem.  
 I skal snarest sende mig en mail med oplysning om hvem I sover i telt med, så jeg kan få et overblik over antallet 

af telte. 
 Vi sørger selv personligt for al forplejning, det vil sige at vi laver mad enkeltvis eller i små grupper.  
 I skal sende mig en mail med det mobil nr. i har med til Sverige, samt kontakt nr. + person i Danmark. 
 Jeg fabrikere kort, ruter og laver oversigt over anløbs og overnatnings muligheder.  
Plan B: 
 Turen bliver afholdt under alle vejrforhold, men det er selvfølgeligt muligt for den enkelte at melde fra.  
 Der vil blive lavet en hårdt vejrs rute som ikke omfatter roning ude i Skærgården.  
 Mulighed for transport af havarerede kajakker vil blive undersøgt.  
 Kompetence personer og placering af nødudrustning vil blive aftalt på færgen.  
   

 


