03-07-2021 .. 06-07-2021

Lübeck til Lauenborg
Lørdag d.3.juli – Lübeck

Hvilken fodboldkamp og med en stilling på 2-1 til
Danmark, var 2. halvleg så spændende som det
kunne blive – faktisk er neglene bidt helt ned til
negleroden.
Nu resterer der minimum 2 kampe inden EM er
slut og vi kender den endelige placering – men
det bliver mindst blive en 4. plads – godt gået af
de danske drenge.

Søndag d. 4. juli – Lübeck til Mölln (rød streg)
Afgang kl. 8:00 i det flotteste sommervejr
Det kræver tålmodighed at sejle på
kanaler.
En hastigheds begrænsning på 10
km/t betød at vi blev overhalet af en
singlesculler! – Første gang det
nogensinde er sket

Bliver overhalet af denne roer - han hyggede sig
selvom han måtte slide i det.

Så ankom vi til den første sluse kl.
9:00 og på trods af, at en anden båd
allerede ventede, gik der 1½ time
inden vi fik lov til at sejle ind.

De 7 sluser på turen fra Lübeck til
Lauenborg er meget humane – der er
ikke den store højdeforskel og vandindstrømningen på et acceptabelt niveau. Desuden er det en strækning
som Keld har sejlet før, så han kender også til proceduren i sluserne. Han tog tjansen ved roret i de første par
sluser, for at få en fornemmelse af båden og hvordan den reagerer
Fik desuden selskab af kæmpe selvbygget aluminiums båd fra Faaborg. Et ældre ægtepar som sejlede meget
på kanaler – desværre var det meget kort at vi talte med dem i slusen, da de valgte at fortsætte, da vi drejede
ind til Mölln.
Mölln er en fantastisk lille by med de skønneste gamle bygninger. Desuden er marinaen omkranset af store
træer og med et mylder af fugle – det bliver nok svært at sove for den larm
. Fine faciliteter og den
svimlende pris af 11,-€ for en overnatning.

Mandag d. 5 juli. Mölln til Lauenborg. (blå linje)

Dagen byder på kun 2 sluser – begge går nedad mod Elben efter at have være hævet 25 meter i de første 5
sluser.
12:00 ankomst Lauenburg og igen en af de hyggelige tyske
byer. Lauenburg ligger lige hvor kanalen løber ud i Elben.
En kraftig regnbyge spolerede cykelturen rundt i byen, men
byen er afgjort et besøg værd - rigtig mange gamle huse
der er meget velbevaret.

Hvis den nuværende udvikling af havnepenge fortsætter så
ender det med at vi får betalt ophold. I Lauenborg kom vi
ned på 10 €, og stadig med fuld service i form af EL, vand
og brusebad – alt inkluderet i prisen.

Kig ned på en del af den gamle by fra broen der fører over
til slottet

Elben ved Lauenburg, hvor kanalen kommer ind fra venstre

Vandstanden i Elben svinger meget, så det var lidt spændende om vi kunne tage end tur, men vi tager chancen
og sejler ca. 60 km op af Elben mod Dömitz. Her kan vi komme ind i kanalsystemet, der kan tage os helt til
Berlin og hvor der ikke er udfordringer med vandstand.

