Ro week-end i Hamburg ! 2018.
Lørdag – søndag 2. – 3. Juni var 6 ro´ere fra Middelfart på Havnetur I Hamburg.
Efter en del trafik / vejarbejder ankom vi til klubben; Die Wikinger´klub, hvor Lis og Klaus havde
frokosten klar til, de var kommet sydfra, Italien, havde været på roferie.
Hen på eftermiddagen kom så nogle Hamburg roere, vi måtte ikke som fremmede, selv ro rundt på
kanaler og i havnen. deres sene fremmøde skyldtes, at vi skulle vente på tidevandet, for at få
bådene i vandet. Som skulle bæres ned af flyde-broen.
Så havde vi en fin ud gennem en sluse, gennem nogle kanaler, forbi kolonihave huse og husbåde,
retur gennem slusen. Var tilbage i klubben først på aftenen, nu var der rigelig vand inde. En dejlig
tur ca. 21 km. Efter rengøring af bådene, og et dejlig koldt brusebad, ( varmt-vands beholderen
var slukket, en måde at spare energi på ) spiste vi sammen med vore tyske værter, det blev stegt
koteletter på grill. En hyggelig aften, og en varm nat, til trods åben dør, fint.
Efter morgenmad søndag, blev bådene klargjort, en firer og to toere, for ikke at komme forsent
hjem til Middelfart, aftalte vi lidt mod værternes ide, at vi skulle være tilbage ved 16,30- tiden. En
lang tur ud af en kanal, lidt ensformigt natur, men fin vejr, endelig efter ca 2 timer, drejede vi om i
en anden kanal, og hen til en flot roklub, hvor vi spiste den medbragte mad. Nu gik turen så videre
og efter byen, hen langs den indre containerhavn, hvor flere store skibe lå og lastede, andre
lossede, en enkelt var på vej ud. Hen under den store højbro ” Köhlbrandbrücke” ad et par andre
kanaler, via en sluse, og så ud på Elbens hovedstræk, lige over for Landgangsbrücken, flot udsigt
ind over byen, men dens mange tårne, koncerthuse og mange andre flotte bygninger, Det luftede
lidt, så noget urolig vand, videre gennem andre kanaler og hjem til klubben ca. 30 km, nu måtte vi
vente et kvaters tid på at der var så meget vand, at vi kunne komme ind til broen, den yderste del
af broen, stod tørlagt. Men op kom bådene. Efter noget ”lokal” tysk diskussion, i hvilken
rækkefølge og hvordan, så gik det nu.
Det blev en dejlig og interessant tur, kanaler og havn rundt.
Var hjemme i Middelfart ved 21,- tiden
ref. Søren S

Deltagerne var : Evan, Klaus N, Ole, Lis, Klaus S og Søren S

