
 

INFO: 
 

Flotille-chef: 

Jørgen Overgaard - Tlf: 53368689 Mail: jo@ai.dk 

NK:  Mogens Poulsen Tlf.: 21664060 4720poulsen@gmail 

Cruise Manager og tilmelding: 

John Pedersen tlf. 6114 2969 mail: jp@johnsonsvj.dk 

Tidspunkt: fra Lørdag den 22/7 til 30/72017 

Start:  Lørdag den 22/7 - Kriksvig Camping (start søndag) 

TILMELDING: jp@johnsonsvej.dk 

Reservation af hytter og B&B - på eget initiativ og ansvar. 

Deltagerpris: Gratis - der afregnes individuelt med 

overnatningsstedet. 

Tjek Limfjorden her:  

http://www.hodsagervej.dk/limfjord/limfjord.htm#frihavn 

 

Links: 

Krikvig Camping  - Agger Tange  (http://www.krikvigcamping.dk/) 

Humlum Camping: http://www.humlumcamping.dk/ 

Morsø Camping: http://mors-camping.dk/ 

Sølyst Camping – Nibe: http://www.soelyst.dk-camp.dk/ 

Aalborg Camping: http://www.aalborgcamping.dk/ 

Hals Camping: http://www.halscamping.dk/ 

 

LIMFJORDEN PÅ TVÆRS 
 

”Fra Vesterhavet til Kattegat – et ægte jolle-cruise” 

Invitation 

Seniorjollerne i Præstø Sejlklub 

Fra den 22/7 til 30/7 indbyder Præstø Sejlklubs Senior-joller 

alle interesserede jollesejlere til at deltage i et jolle-cruise tværs 

over Limfjorden -  fra Agger i vest til Hals i øst. 

Den samlede distance er ca. 90/100 Nm og der vil blive overnatning i 

telt eller hytte eller B&B – efter eget valg - på campingpladser og i 

sejlklubber. 

Seniorjollerne i Præstø har tradition for den slags ture, således har vi 

sejlet ”Mäleren på Tværs” – med en legendarisk landgang på den 

kongelige ”Skepsbroen” i hjertet af Stockholm.  

Desuden turen ”Foxen & Store Lee” fra Bengtsfors til Lee – incl. 

slusning i Dalslandskanalen. 

Jolletyperne er primært wayfarer og piratjoller - men alle er 

naturligvis meget velkomne! 
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PROGRAM 

Endelig - og daglig - rute vil blive lagt mht aktuel vind- og 

vejrmelding - på dagens skippermøde - men det kunne være således: 

Vi samles (lørdag) på Kriksvig 

Camping i Agger – som ligger 

lige ud til Nissum Bredning og 

hvor der er truffet aftale om at 

biler og trailere kan stå indtil 

afhentning.   

Herfra satses der på vind fra 

vest – og søndag skal der så 

lænses ned mod 

Thyborøn og Oddesund 

– og hvor et godt bud 

på et stop kunne være 

Humlum Camping – 

som er meget, meget 

hyggeligt – og som det kan ses - lige ud til vandet. (17Nm) 

2. ben kunne fint tænkes at gå 

til Nykøbing Mors – hvor Morsø 

Camping praler med ægte 

nordjydsk hygge og 

imødekommenhed – og med en 

beliggenhed lige ind til byen er 

rammen jo sat til en god aften. 

(17Nm) 

 

3. stop kunne være Sølyst Camping ved 

Nibe – hvor der er landgangsmuligheder 

– direkte på stranden (30 Nm) 

 

 

- men ved Aggersundbroen er der 

også en lille havn – lige passende til 

joller på tur. (17Nm) 

 

 

 

4. stop lugter af Aalborg Camping – 

lige i kanten af Hasseris og med 

vandrehjem lige ved siden af - og for 

dem der ikke ved det har ”Danske 

Øl-entusiaster” deres helt egen øl-

bar på havnen i Aalborg! (19Nm fra 

Aggersundbroen) 

 

 

5. - og sidste - stop er i Hals, hvor 

jollerne kan tages op i Hals 

lystbådehavn – og hvor målet kan 

være Hals Camping – eller måske i 

Hals Sejlklub. (17Nm) 

 

 

 

Jollerne afhentes derefter i Agger (transporttid ca. 5 timer med bus 

etc.) – og så er det ellers hjemad mod rødvinsterrassen og fortælle de 

gode historier til naboerne! 

VI SES  

HUSK 

RIGTIGE SEJLERE SEJLER JOLLE 


