
Datum : 29-30 oktober 2016

Ledare : Anders Biving

Antal deltagare (inkl ledare) : 7 deltagare

Turens längd, km : ca 21 km

Starttid vid kajakförråd : Kl 13:10, lördag

Hemkomst vid kajakförråd : Kl 21:15, söndag

Färdväg : Minibuss från Hudiksvall till Sunnersta vandrarhem för 

övernattning. Avfärd från Sunnersta till Swima i Solna, där 

kajakerna sattes i. 

Starten för Havskajakens dag tillsammans med 31 övriga 

deltagare gick kl 08:30 till Hammarbyslussen, via Ulvsundasjön 

söder om Kungsholmen till Liljeholmsviken förbi Årsta holmar till 

Hammabyslussen. Slussning ut i Hammarby sjö, Där skiljdes vi 

från den stora gruppen som fortsatte till Hundudden på  

Djurgården. Vår grupp paddlade in till Sickla sluss, där vi 

rastade, åt vår medhavda lunch och njöt av solen! 

Återresan gick tillbaka ut genom Hammarbyslussen och ut i 

Årstaviken till Reimersholm där vi tog fikarast och började en 

lyckosam jakt på toaletter. Kvinnorna i vår grupp fick snabb hjälp 

av damer med hund som lånade ut sin privata toa! Och männen 

fick senare hjälp av den lokala kajakklubben ... 

Paddlingen fortsatte över Riddarfjärden in i Karlbergskanalen 

fram till Swima, framme ca 15:30. Middag på indisk restaurang, 

Sazna, i Solna. Hemresa till Hudiksvall, ankomst 21:15. 

Övrigt: väder, incidenter mm : Laber bris från NV, soligt. 

FRILUFTSFRÄMJANDET 
HUDIKSVALL - Kajak
Färdrapport



Fem av sju deltagare utanför kajakförrådet i Hudik. Ragnar fotograferar och Rickys syster ansluter i 

Uppsala. Nedan: Äventyret har börjat, första pausen!



Samling på söndagsmorgonen vid Swima Kanotcenter. Nedan: Kajakerna stuvas för avfärd.



Tre broars möte: i förgrunden Johanneshovsbron, sedan nya Skanstullsbron och allra längst bort syns 

den öppningsbara gamla Skanstullsbron. Nedan: Kommunikationsmöten!



Hammarbysjöstad från sjösidan! Nedan: Lunch vid Sickla sluss.



Kajakbrygga vid Sickla sluss. Nedan: Håll i tamparna! Hammarby sluss. 



Reimersholme, jakten på toa börjar! Nedan: Här fanns hjälpen!



Närmast syns Stadshuset och längre bort finns Riddarholmskyrkan. Nedan: Paddlare genom nålsögat!



Kajakerna vilar i sina bås igen!

Varmt tack till fotograferna: Nanna, Ragnar och Ricky!


