
En mycket lyckad klubbutflykt till Anholt 

 

Vi som deltog i klubbutflykten var Leif Nielsen och hans fru Valentina i MDZ och Eigil 
och Eskil W i VUL. Vädret var det bästa tänkbara med näst intill bleke och helt 
turbulensfritt både på dit- och hemväg, den senare via Varberg.  
 

 
 
Cyklar hyrdes från flygplatsen, kod för upplåsning per telefon, 85 danska per styck, 
gamla men lättdrivna och väl använda pengar. Förutom norra stranden med 10-talet 
solbadande eller flanerande inom synhåll, hamnen med många båtar men få 
människor och byn i allmänhet besökte vi två näringsställen och en bar på Anholt, 
baren nog relativt sett dyrast med två kaffe för 79 danska.  
Fick tips av en utåtriktad och tydligen framgångsrik norrman som pendlade med eget 
flygplan från Oslo till egen stuga på ön. Honom hjälpte vi också att baxa undan ett 
flygplan som parkerats lite slarvigt. Han kände ägaren.  
 
Bankomat saknas, men näringsidkare kan hjälpa till så att man kan få kontanter för 
att betala startavgiften 250 danska, som lämnas i kuvert i brevlåda på flygplatsen. I 
övrigt fungerar kort om man inte har kontanter. Cyklarna betalade vi för till hjälpsam 
dam nära hamnen. Hon erbjöd byte till den som ville byta upp sig till bättre cykel. 
Trafiken var huvudsakligen cyklister, men även en handfull motorfordon hade vi att ta 
hänsyn till.  
  



 
Matbutiken Brugsen har ett stort utbud av varor, inte minst vin, sprit och öl. 
Flygverksamheten var måttlg, sex parkerade fpl och ett på väg ut när vi kom, ett fpl 
utbytt mot ett annat när vi lämnade. Flyglinjen CAT lämnade av några pax när vi 
skulle åka, men vi såg inga som klev på för tillbakavägen.  
 

 
 
Fältet var delat mitt itu med koner, som på håll såg ut att markera mittlinjen, men 
föranledde en nödvändig kurskorrigering på kort final.  
 
 



 
 
Fiket på Varberg stängde kl 17 med ordinarie betjäning, men när vi kom vid 18:20 
tiden och Leif och Valentina en kvart senare höll en klubbmedlem kommersen igång, 
med försäljning av färdiggjorda räkmackor och annat, ingång via klubben. En mycket 
trevlig utflykt som gav mersmak. 
 
Eskil 
 


