Kajakktur til Hidle, ”Flor og fjære”
Lørdag 08.08.09
Kl. 11.00 – 19.00

Vi var en gjeng på 7 kajakker som la ut fra Sandvigå klokken 11.00 på lørdag formiddag.
Det var meldt at ”Tor med hammeren” også skulle være med, så han skremte nok et par
til å holde seg hjemme. Avtalen var at vi skulle padle og se utviklingen an. Allerede ved
sjøsetting hørte vi et skrall i Sandnes, men ikke stort mer. 1001, 1002, 1003….ble både til
1015 og 20 så da var vi på trygg avstand. Tor rakk ikke padleturen denne gangen, men
holdt seg i Sandnes resten av dagen.
Padleruta:
Vi padlet gjennom Pyntesundet og videre på innsiden av Bjørnøy, forbi Lundsvågen og
rundet neset på Langøy. Deretter gjennom sundet Sandøya/ Eigerøya og rett over til
Hidle. Vi ankom Hidle fra vestsiden. På returen padlet vi på Hidles østside. Vi krysset
skrått over Horgefjorden og på innsiden av Vassøy. Turen gikk videre på utsiden av
Ormøy og inn i Pyntesundet med retur til Sandvigå gjennom Pyntesundet igjen. Vi skiltes
lag; inn Galleivågen mens andre krysset over til ”Ut i Naturen” for avslutning av turen
der.

Overfarten til Hidle gikk meget bra. Ingen lyn og torden, heller ikke noe særlig vind å
skrive hjem om.
Hidle har en flott liten padlehavn. Denne er som skapt for å ta imot padlere, med sin lave
trekledde bryggekant. Vi la kajakkene på plenen og hang klær til tørk i buviakken, før vi
fulgte en guidet tur rundt i hagen.

Imponerende med palmer i Norge, ingen tvil om det. Verd et besøk nærmest hvert år.
Hagen utvikler seg med stormskritt. Den Nederlandske kokken har beholdt de samme
vitsene (dersom noen lurer). Vi fikk 5 retters middag med inkludert den sagnomsuste
fiskesuppa. Jeg var nærmest redd for at vi ikke ville klare returen med all den maten i
magen, men det gikk det også. Måtte ikke engang tisse .

Dette var absolutt en tur å minnes med et stort smil om munnen. Tross skeptiske blikk
mot stormfulle skyer over Sandnes, ble dette en stor suksess. Kun noen få dråper regn
mens vi padlet. Alt regnet kom da vi opphold oss på Hidle, slå den!
Dette var en hyggelig gjeng, noe som en påfølgende fuktig tur på Newsman vitner om.
Vi har lagt ut mange bilder på Facebook;
http://www.facebook.com/home.php#/event.php?eid=198837490639
Takk til Kari Espedal, Jan-Rune Moen og Einar Reinsnos for arrangement-initiativet.
Dag Victor Kyvik

