Miniresa 1

Läsö

Efter ganska prick 50 minuter rundade vi Läsö i
vänstervarv till bana 07, över 900 meter asfalt,
hinderfritt och bra.

Du hinner mycket på en dag om du flyger
En torsdagförmiddag i soliga juni träffades vi
(Kalle, Åke) på ESMH för en badtur till Läsö.
Vi studsade över till Ängelholm med Kalles IBC
för tankning och satte därefter kurs direkt
Läsö via Anholt. Snabbt upp till flygnivå 50, det
är mycket vatten i Kattegatt. Luften är lugn
och sval på den här nivån och vi kunde ägna
oss åt utsikten.

Flygnivå 50
På väg mot Anholt såg vi ett festligt fenomen.
Kölvattnet efter en fraktbåt var avbrutet på
ett ställe! Om vi tittade noga kunde vi se en
svag färgskiftning i vattnet, tvärs kölvattnet:
Watershear! Kolla bilden!

Inga aktiviteter på fältet, så vi embarkerade
och skruvade ihop Kalles minicyklar för vidare
färd till civilisationen: Västerö By.

Anholt gled förbi och vi kunde se de typiska
stränderna, här nordöstra udden
Minicykeln tillåter vingskugga!
Läsö är platt som en pannkaka och mycket
lättcyklat. Efter en halvtimma var vi i Byn och
parkerade cyklarna vid stranden.
En underbar badstrand, vit och ren, inte en
tångruska. Gott om plats. Sanden hade en
märklig struktur som gjorde att den gav ljud
från sig. Strök man foten genom sanden
hördes ett svischande ljud. Olika fart på foten

gav olika ljud. Någon som vill höra vår
komposition: ”Soft Music for Four Barefeet?”

Cool Captain
I hamnen fanns det gott om näringsställen
men vi tyckte att det räckte med ”Lunede
Pandekager med Softis och Jordbärssauce”!
Läckert!

Stora långgrunda områden söder om Läsö.

Arilds hamn
Framåt 5‐tiden var det lagom att vända näsan
mot Sverige igen. Denna gång gick rutten via
Varberg och kustledes.

Vi hann uppleva mycket på en eftermiddag
och var ändå hemma till middag.
Läsö ligger där för nästa som vill försöka!!

Lång final 06 över Lerbergets hamn

