FF Knivsta kajakturer 2017

1/10-2017 Gourmethelg på Rävsten
Vi blev sex deltagare på helgens tur som gav en riktigt härlig höstkänsla. Vi
började vid Äspskär efter fika och paddlade ut till Rödskäret-Bodskäret. Den
smala passagen mellan de två skären gick inte att ta sig igenom pga det låga
vattenståndet, istället fick vi paddla norr om Rödskäret för att komma in i den
djupa viken mellan de två skären. Men innan det spisade vi lunch på Rödskärets
västra sida. På återfärden mot Hamnskäret låg det öppna havet på med gammal
sjö samtidigt som vinden skapade vågor lite mer söderifrån. Det blev lite bergoch dalbana med surf och de rankare kajakerna krävde lite fokus för att hållas på
rätt köl. Men allt gick bra. Väl på Rävsten blev det bastu, gemensam gourmet middag i goda vänners lag som inte avslutades förrän framåt midnatt.
Söndagen startade med gemensam frukost, sen en angenäm promenad längs
Rävstigen på Rävsten. Därefter valde vi att paddla sydväst, in mot fastlandet på
Gräsöns sydvästra sida för att få lite bättre skydd från vinden som hade tilltagit
och för att hitta nya paddelområden. Lunch intogs på Högskäret med omgivningar
som var över förväntan. Solen sken igenom hål i molntäcket här och var och
väckte de vackra höstfärgerna till liv. Kul också att se den skyddade viken vid
Ekbacken på Gräsö men alla gamla båthus. Paddlad sträcka blev 20 km på
lördagen och 12 km på söndagen.
Stort TACK till Sara som med stort lugn och säkerhet ledde oss andra på vattnet,
och som därmed gjort sista momentet i sin ledarutbildning. GRATTIS Sara! TACK
också till er andra som var med och bidrog till en trevlig stämning hela helgen!
Troligen var detta säsongens sista tur, men i vår önskar vi alla välkomna tillbaks
igen. /Estelle

16/9-2017 Gourmetpaddling
Så här kan det se ut på en buffe'paddling med Friluftsfrämjandet. Och ja, vi
paddlade också :-) Hälsningar Jenny Rahm

5/9-2017 Månskenspaddling Fjällnora

1-3/9-2017 Ledarpaddling
Dalarö, Ornö, Biskopsön. Nu har kajakledarna varit på sin årliga ledarpaddling. Vi
la i vid Dalarö och paddlade i fyra dagar, bland annat ut till Jungfruskär. Målet
med ledarpaddlingen är att vi ska utveckla oss, denna gång stod navigering i
utmanande områden på programmet. Vi rekade också för kommande turer, och
fick träna på att paddla i kraftig vind och vågor. Hälsar Elenore Jansson

19/8-2017 Sörmlands Skärgård, övernattningstur
Örnspaning mot öppen horisont: Helgens kajaktur med Knivsta FF bjöd på härliga
upplevelser. I veckan hade väderprognoserna hotat med massivt regn och hård
vind. När vi lämnade Knivsta på lördagsmorgonen vräkte också regnet ner men
när vi anlände till startbryggan tittade solen fram och sedan föll inte en droppe
regn under hela turen. Startpunkt blev Källvik för att kunna paddla i skyddade
vatten i den friska SV vinden. Turen var utlyst som ”Säl och Örnspaningstur”.

Efter någon halvtimmes paddling siktades den första Havsörnen och sedan
tappade vi räkningen när den ena efter den andra Örnen förmörkade solen (!!)
med sina vingar stora som ladugårdsdörrar. Sälarna hade dock semester men
vikarierande Dovhjortar visade upp sig för några i gruppen. För vissa deltagare
var detta deras första övernattningspaddling och trots några mer ”guppiga”
passager klarade alla av paddlingen med glans. Ett riktigt härligt gäng anförda av
Elenore, Leif- tillika vår fågelguru- samt undertecknad. En fin paddling blev det
med öppen horisont, bad och spännande historier vid kvällsbrasan på Stora
Viskär. Landsorts fyr lyste upp i NO och på söndagsmorgonen strålade
morgonsolen över vår grupp och ett grönskimrande hav. Med rosiga kinder och
röda näsor (av solen!!) tror jag alla somnade gott på söndagskvällen! Hälsar
Hans

17/8-2017 Rosersberg
kvällstur, Sara Berglund

10/8-2017 Ekoln
I torsdags kväll var vi nio stycken som njöt av en tur på Ekoln mellan Krusenberg
och Fredrikslund. Vi gick ut i lite vågor från en västlig vind som låg på för att
sedan mojna och vi fick en fin stund i solnedgången vid stranden nedanför
Fredrikslund. Kajakhälsningar Carl-Henrik Annefors

16/7-2017 Marvikarna, Sörmland
Söndagens planerade paddling runt Arholma fick planeras om. En väderfront med
risk för starka vindar gjorde att gruppen dirigerades till Marvikensjöarna i i
Sörmland. Sjösättningsplatsen ligger i Åkers Styckebruk och jöarna ligger som ett
pärlband med någon liten nivåskillnad som innebär ett kort lyft. Här är stränderna
höga med branta klippor och omgivande skog. John Bauer kunde inte hitta bättre
bakgrund till sina tavlor. Vinden susade mest ovanför våra huvuden, och det
kändes OK att inte befinna sig på randen till Ålands hav. Där uppe svävade även
fiskgjusen och ungarna ropade i boet i talltoppen. Det är semesterpaddling.
Sverker Renlund, dagens turledare

9/7-2017 Stendörren
Elva paddlare kajakade på söndagen i ”Söderhavet” dvs i Stendörrens
naturreservat nära Trosa 2 timmars bilväg från Knivsta. Efter att SMHI och YR
hotat o lovat om vartannat så flyttades turen från lördag till söndag. Det betydde
att vi fick strålande solsken, svaga vindar och en härlig dag på ett glittrande hav.
Himmel och hav möttes vid horisonten som planerat och gladde deltagarna på
vår bad och lunchklippa. Vi snirklade mellan kobbar och skär, besökte laguner
och smala passager och vågade oss ut på de yttre kobbarna. Vi hade mycket
trevligt med flera raster, salta bad och långa pauser i solen. En skön sommar
önskar söndagens ledare Hans och Sara

6/7-2017 Fyrisån
Att segla uppför Fyrisån i undervattensbåt drömde Ulf Peder Olrog om. Igår kväll
var vi 12 kajakare som upplevde en magisk kväll på Fyrisån. Vi hade fått tillåtelse
att lägga i vid Uppsala roddklubbs brygga vid SLU vilket vi gjorde och gle d sedan
långsamt uppför ån i stilla vatten förbi Övre Föret med ett aktivt fågelliv vidare
fram till Stadsparken. Efter att ha lagt upp kajakerna på bryggan vid gångbron
fikade vi på kajen nedanför Parksnäckan till sambarytmer. Större delen av den
lugna färden gick tankarna till Lars-Erik Larssons Pastoralsvit förutom när vi på
tillbakavägen mötte Kung Carl Gustaf där det var fullt ös ombord med Highway
To Hell. Intressant också att se alla husbåtarna från sjösidan. Kajakhälsningar
Carl-Henrik Annefors

2/7-2017 Gräsö
Vi var en grupp på sju kajakare som trots dystra väderprognoser in i det sista
kallt väntade ut det rätta vädret. Det blev en omväxlande och härlig paddling i
ytterskärgården utanför nordöstra Gräsö. Turen började med en felnavigering
med bil och kajakkärra långt ut på ett kalhygge men vi hittade fram till Långanäs
utanför Norrboda där vi lade i kajakerna. Lugnt och fint väder gjorde att vi
satsade på att direkt ta oss ut till Fluttu vid Fluttuskären 5km ut i havet där vi
intog lunch efter att några hade tagit ett dopp. Framåt eftermiddagen började det
blåsa upp så vi sökte oss via Stapelbådan, där Estelle röjde bort sten i det smala
gattet så vi kunde ta oss igenom, vidare in mot Digelskäret för att snirkla oss
upp i innerskärgården för att avsluta turen med finnavigering i gyttret vid
Blekbåda och Grillskäret. Totalt 20,6 km och som mest 17 hägrar samtidigt oc h
mycket annat fågelliv, dock visade sig inga havsörnar denna gång.
Kajakhälsningar Carl-Henrik Annefors

27/6-2017 Sigtuna
Visst är det något speciellt med vissa sommarkvällar. Vinden "lägger sig" och
solen sjunker så saktelig i väster. Gårdagskvällen var inget undantag. Klockan
tickar och tiden lider men ändå är det svårt att göra sig någon brådska. Så lätt att
bara låta paddlarna vila och njuta. Var någonstans var vi då? Jo, vi startade från
Ropsten i västra Sigtuna. Med staden om babord tog vi oss så småningom till en
fikastund på Munkholmen före återtåget. Håll ögonen öppna, Spontanturer brukar
det bli under sommaren. Sune

20/6-2017 Eda-Fjällnora
Gårdagens tur styrdes om från den planerade Mälaren till Eda-Fjällnora, då SMHI
utlovat kraftiga byvindar. Det visade sig vara ett bra val då det blev en fin och
regnfri kväll i Fjällnoraområdet, under tiden som det hade regnat kraf tigt i Knivsta.
När kvällens 11 turdeltagare klev i kajakerna var vattnet helt blankt, men när vi
kom upp på Ramsen förvandlades det från spegelblankt till vågigt med kraftig
vind på bara nån minut. Väl ute på Trehörningen var det åter ganska lugnt och
höll sig så resten av kvällen. Fika rast i kvällsolen på en brygga på lilla ön i norra
Trehörningen. Paddlad sträcka ca 10 km, paddeltid ca 2 timmar. Lastning och
avlastningar gick i rekordfart med hjälp av kvällens osedvanligt effektiva och
hjälpsamma deltagare. Åter vid förrådet ca 23.
Tack för en jättetrevlig kväll! Hälsar Estelle, Jenny och Sune

18/6-2017 Husarö
Söndagens tur (18/6) runt Husarö bjöd på sol och mestadels måttliga vindar men
också lite motstånd. Sjösättningsplatsen valdes på Östra Lagnö inom
Skärgårdsstiftelsens mark som också är naturreservat med goda möjligheter att
parkera bilar med kajakkärra. Första 5 km paddling gick mot sydost till
Hallonstenarna där lunchrasten intogs med milsvid utsikt över Svartlögafjärden
och fria horisonter. Någon vågade sig på ett bad högst planerat och frivilligt.
Färden fortsatte mot sydväst med Husarö om styrbord och fram till en sandstrand
vid Finnhamn där glasskiosken attackerades. Under färden norrut tillbaka till
startpunkten drog ett mörkt moln in över Yxlan och Blidö i norr. Vi slapp
regnskuren med fick en vindby över oss. Snart insåg alla skillnaden mellan 5 och
8 meter per sekund. Ingen dramatik, men lite mer tuggmotstånd när alla också
började känna av att vi närmade oss 25 km paddling. Avslutningen kom ändå i
lugna vindar mot en sol som gick mot nordväst. Enda smolket i bägaren var
oväntat lång väntan vid färjeläget på Ljusterö. Det är ändå en vecka till
midsommar.
Hälsar dagens turplanerare Sverker med hjälpledare

Hallonstenarna, Husarö
15/6-2017 Kvällstur Rosersberg och Steninge
Vi var tio stycken som paddlade en härlig tur mellan slotten, dvs Rosersbergs
slott till Steninge och tillbaks. Turen var som hämtad ur Evert Taubes Rosa på
bal, "början i moll och finalen i dur". När vi lade i vid badet vid Rosersbergs slott
öste regnet ner och vi blev ordentligt blöta innan vi kom iväg. Det lättade upp
efter hand och vid fikapausen vid Steningebadet tittade solen fram för att sedan
följa oss på hela tillbakavägen för att till slut övergå i en trolsk kväll med dimslöjor
när vi kom fram. Vi såg hägrar, en fiskljuse, en andfamilj och vid kanalmynningen
som leder till Oxundasjön skymtade en bäver fram för en del av oss. En magisk
kväll. Kajakhälsningar Carl-Henrik Annefors

11/6-2017 Teknikövning på Valloxen
Idag har vi övat på att kanta, backa, olika styrtag, stanna, gira, sidoförflyttning
och kamraträddning. Både ofrivilliga och frivilliga bad. Tack för idag, Jenny Rahm

30/5-2017 Skofjärden
En helt magisk kväll på Skofjärden med Estelle, Sune och deltagare

23/5-2017 Ekoln Krusenberg
Hej, Igår kväll arrangerades en kajaktur i Ekoln med iläggning vid Krusenbergs
Herrgård. Vi var nio glada paddlare som fick en fantastiskt fin kväll med sol och
ingen vind. Vi paddlade ifrån Krusenberg längs med stranden norrut till Morga
hage, där vi tog en fikapaus i solnedgången. Sedan paddlade vi tillbaka till

Krusenberg igen. Vi såg gott om sjöfågel och fick lyssna på näktergalen när vi tog
upp kajakerna. Nästa kvällstur är den 30 maj. Hälsningar Elenore Jansson

22/5-2017 Rapport från söndagen Ejder och Alfågeltur
Sju kajakare kände sig sugna på att paddla i sol och hagel för att njuta av tidig
vår i den Uppländska skärgården. Med start i Spillersboda drog vi ut i strålande
sol mot spännande öar och med Svartlögafjärden vid horisonten. Och visst fick vi
skåda Alfågel, Ejder, Havsörn och många andra trevliga vänner precist
klassificerade av våra experter Leif och Estelle. Solen lyste på vår lunchö och
den måttliga vinden vände lägligt för att ge oss undanvind även vid hemfärden.
Någon hagelby avlöste solskenet och aprilvädret levde upp till sitt rykte. En skön
och omväxlande paddling blev det. I veckan går årets nybörjarkurs av stapeln
med övningspaddlingar kommande veckor. Men sen är det dags för
kvällspaddlingar, dags och övernattningspaddlingar och annat godis på
säsongens kajaksmörgåsbord. Turerna kommer att annonseras ut på kajakmail
och på hemsidan. Ni hänger väl med? Vi ses i sittbrunnarna hoppas dagens
ledare Hans, Estelle och Leif.

9/5-2017 Ejder på Mälaren
Tidigt söndag morgon begav sig tre entusiaster av från Friluftsfrämjandet Knivsta
mot Spillersboda för att testa den nya kajaken en Sea Bird och samtidigt passa
på att spana efter ejder. Redan på vägen dit observerades tranor och en
havsörn. Efter en fika i solen styrdes kursen mot lunchplatsen på Lill-Asken. Där
skådades uppskattningsvis ett 70-tal gudingar och nästan lika många ådor. Den
nya kajaken var till belåtenhet, och passar den lite längre (XL) paddlaren. De nya
bogserlinorna testades också, och fungerade bra, och en kajakledare i vardande
fick träna navigation. Hoppas vi snart ses på vattnet! Sara Berglund

April-maj 2017 Kajakkurs för nybörjare
Vår populära kurs för nybörjare kommer att upprepas i vår med start 27 april. Den

riktar sig till simkunniga vuxna och ungdomar över 15 år. Inga andra
förkunskaper krävs. Anmälan och förfrågningar ställs
till sverker.renlund(a)gmail.com. Läs hela kursprogrammet under
Kajak/Kursverksamhet.

