Fællestur i weekenden 12-14 sep. 20214.
Fredag formiddag afsejlede 3 af de 5 tilmeldte både fra Mosede, med kurs mod Sundkrogen. En enkelt
overraskede med at deltage uden tilmelding – herligt at det også kan ske. Vejret havde vist sig fra sin pæne
side ca.5Sm fra N og NØ hvilket gav lidt kryds på gennem sundet. Vi hyggede lidt om aftenen omkring
grillen.
Endnu to både skulde ankomme til Sundkrogen Lørdag, men resultatet blev at en nåede frem sidst på
eftermiddagen, en anden havde overnattet i Sundby for så at returnere til Mosede lørdag. Det var noget
med vejret der skulde drille søndagen.
Lørdag morgen forlod en besætning selskabet for at deltage i en fødselsdag, det er jo dejligt de vælger at
støtter op om arrangementet med den ledige tid de har – Tak. Vi andre tog på cykeltur på må og få, og
endte på Langelinie, her søgte vi læ for en enkelt regnbyge ved is huset.
Retur til Sundkrogen hvor vi i fælleskab spiste frokost på klubhusets terrasse, her blev vi budt på varme
’dælle’r af de lokale, der havde været en større hovedrengøring af klubhus mm. i gang hele formiddagen.
Vi har på alle måder fået den venligste modtagelse i Sundkrogen, man overhovedet kan tænke sig.
Eftermiddagens planlagte cykeltur druknede i regn, men til gengæld ankom sidste båd i den største byge de
kunne finde.
Vi fik trods regn tændt grillen under et halvtag, de medbragte kolonariske oplevelser blev indtaget i
klubhuset vi havde lånt til lejligheden. Som lovet stod turudvalget for desserten, grillet banan med
puddersukker, whisky, og flødeskum (pisket af Mogens).
Søndag formiddag sejlede vi hjem til Mosede i samlet flok, minus en besætning der afsejlede så tidligt
arbejdet kunne passes. Vejret var fint med en jævn til frisk vind fra øst, vinden valgte at aftage til ingenting
nede ved sydkosten. Resten af vejen til Mosede blev for motor.
Alt i alt en hyggelig tur, men som altid er der plads til flere deltagere. Jeg har en drøm om, engang at være
nød til lukke for tilmeldinger til en fællestur. Men hvordan jeg nå dertil har jeg ingen ide om, og dog – turen
skal gå til Ishøj, spisning på ’Hummeren’, og Kim Larsen kommer og underholder.
Det er en overvejelse vær, skal SGS have et turudvalg?. Jeg lægger faktisk nogle timer i at få det til at
fungere. Hvad skal der til at du gider at deltage?.
Nok brok for nu!
Turudvalget /Jan

