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Speedbåde
trækker
også
i en roer
TIL SØS: Prøv det,
lød opfordringen
fra Hørby Havn på
lørdagens Vild med
vand. Og det var
et hit for både store
og små.
Af Agner Ahm
HØRBY: De er begge havnebyer - Holbæk og Hørby. Og
de ligger, så de kan kigge
over på hinanden. Så der var
lidt konkurrence, da begge
byer diskede op med Vild
med vand-aktiviteter i lørdags.
På Tuse Næs-siden af
fjorden var man ikke helt
indstillet på at indtage lillebror-rollen. Og da næsboen,
vognmand Thomas Pedersen, alligevel ikke havde
nogen opgaver med sin store kranvogn, fik den lov til
at agere flagstang i Hørby
Havn. 61 meter oppe vajede
et 120 kvadratmeter stort
Dannebrog.
Det så flot ud, og så var der
vist også lidt »Stik lige den,
Holbæk« over det.
I øvrigt blev det en travl
dag for de vandglade næsbo-

Dagens varmeste mundering
tilhørte Karina Kjeldsen og
stationsleder Lasse
Busk-Clausen, Vestsjællands
Brandvæsen på Orø, som
aflagde visit i fuld uniform.

er, for rigtig mange sagde ja
tak til invitationen til at prøve alt fra kajakker og joller
til det rene ræs - speedbåds
ture med Hørby Havn-formand Søren Møller-Andersen ved roret.

I Holbæk på et øjeblik

Speedbåden var ikke kun
noget, der appellerede til
frygtløse unge i 20 års-alderen. Blandt dem, der fik
luft i håret, var en kvartet af
næsboer, Hanne Dannerhøj
Jensen og gemalen Henrik
Olsen samt Henriks søster
Jette Olsen, og Hannes søster Susanne Dannerhøj
Hansen.
De skulle lige forsikres
om, at Søren Møller-Andersen ikke vil sejle vildere end,
at de trygt kunne sidde på
gummibådens bløde ræling,
selv om skipper gav den gas.
For det gjorde han. På cirka
halvandet øjeblik var båden
næsten i Holbæk, inden den
slog et herresving og returnerede til Hørby i samme
heftige fart.
Efter turen forklarede
Henrik Olsen, at han selv
har en lille jolle, men godt
kunne tænke sig noget større. Dog ikke lige en speedbåd, men en motorturbåd.
Susanne Dannerhøj Hansen var til gengæld ikke så
meget i tvivl: Hun vil gerne
have et kørekort til speedbåd.
- Jeg er også medlem af
Holbæk Roklub, og det går
selvfølgelig noget langsom-

Trængsel i vandkanten. Holbæk Dykkerklub havde en delegation i Hørby. 

Foto: Agner Ahm

Værsgo at tage plads. Man sidder ret yderligt i Søren Møller-Andersens speedbåd ...

... men Jette Olsen (tv.), Susanne Dannerhøj Hansen, Henrik Olsen og
Hanne Dannerhøj Jensen overlevede lynturen til Holbæk/retur.

mere. Men det er sjovt at
lære noget nyt - at blive fortrolig med vandet på en anden måde, forklarede hun.
For hende var dagens tema
»Vild med vand« ramt ligepå.
- Det er svært at være deprimeret ude på vandet,
konstaterede hun med et
stort smil.
I den mere stilfærdige ende

- Pagajen? Du skal bare
trække i den ene side og
skubbe i den anden.
Det gjorde både små og store - og søreme: Det virkede.
Hørbys Vild med vand-dag
havde selvsagt Hørby Havn
som den centrale arrangør.
På landsplan var det Dansk
Sejlunion og Foreningen for
Lystbådehavne i Danmark,
som stod bag.

120 kvadratmeter dannebrog
- 61 meter oppe.

af dagens aktiviteter var
der også smil på. I vandkanten var der mulighed for at
prøve sig af i en kajak. Med
praktisk talt ingen bølger
kunne alle forsøge sig i ro
og mag. Og jo, man skal lige
vænne sig til at sidde og holde balancen i de smalle både.
Men bortset fra det er det
lige så nemt, som dagens instruktører fik det til at lyde.

Se flere billeder på
/holbaek

En tur i optimistjolle var et
af dagens mange tilbud.

