SIS` sejl- og naturture 2015
Sejl- og naturturene var i år flyttet fra Furesø, med omliggende skovområder og seværdigheder
til Lyngby Sø og Bagsværd Sø, med naturvandring i Aldershvile Slotspark i Bagsværd.
Baggrunden for flytningen var, at lade deltagerne se et nyt søterritorium og opleve et nyt sted at
gå i land for motion og oplevelser.

Med ændringen var ombordstigningen på
båden og tilsvarende landgangen efter sejlturen
flyttet til bådebroen på den anden side af vejen
over åen i Frederiksdal, lige bag det gamle
Møllehus. Ved omhyggelig guidning var det
gjort nemt for deltagerne, at finde det nye sted.

Når der i år var 5 sejl- og naturture mod tidligere
3-4, skyldtes det den mindre båd med max 52
deltagere, for at den kunne sejle under broen på
Nybrovej mellem de to søer. Med 5 ture ville
trods alt omkring 250 foreningsmedlemmer kunne
deltage, og der var fuldt hus hver dag. Der kunne
have været solgt flere billetter, men antallet af
deltagere er også et spørgsmål om, hvad SIS har
økonomi til.
Vejret var med deltagerne på alle turene, bortset fra om morgenen den 10. august, hvor den
begyndende opklaring efter en regnvåd nat først indledtes ved 10-tiden, da folk var kommet om
bord. Med nedrullede, gennemsigtige gardiner langs bådens sider og et tag, der var tæt, kunne
alle sidde i tørvejr, uanset der kom en byge eller to.
Lyngby Sø er ikke nogen stor sø og den er heller
ikke særlig dyb. Dybeste steder er ca. 3,5 meter og
derfor er der mange vandplanter, der med deres
rødder kan nå bunden. Det drejer sig om åkander,
vandranunkler m.fl.. Søen bruges meget af roere
fra de omliggende klubber i Gladsaxe og LyngbyTårbæk kommuner. På hele nordsiden af søen
udgøres bredden af Lyngby Åmose, der er et ca.
60 ha stort fritids- og udflugtsområde for
befolkningen.

Fra Lyngby Sø til Bagsværd Sø passeredes statsministerens embedsbolig ”Marienborg”, der
ligger smukt, højt på bakken ned mod søen. For at komme under broen over Nybrovej måtte
alle deltagere dukke hovedet! Bagsværd Sø er kendt for at være Danmarks nationale Rostadion,
helt siden begyndelsen af 1900-tallet. Stadion er udvidet, renoveret og uddybet adskillige gange
over årene, og senest er det besluttet, at udvide med flere robaner og dybere vand, for at leve op
til internationale standarder. Det vil ske i årene 2015-2017.

Landgangen for motionsturen var fra
Bagsværd Sø, ved Slotspavillonen i
Aldershvile Park. Her fortalte SIS`
næstformand Erhardt Franzen, der var guide på
hele turen, om ”Aldershviles” historie, og i
slotsruinen fortaltes historien om ”Grevinden
af Bagsværd og Aldershvile”, så ingen
tilhørere missede noget. Gåturen i parken var
på ca. en time.

Frokost og efterfølgende muntert og hyggeligt
samvær var uændret i traktørstedet ”Den gl.
Have” i Frederiksdal. En ny kok
”Godmadogvin” serverede en glimrende
frokost med det lækreste, møre oksekød og
grillspyd med kylling, med smagfuldt tilbehør
fra buffet, som deltagerne roste.
Underholdningen med musik og sang
leveredes af de kendte ”3 glade piger”. Sejlog naturturene er fortsat en meget populær
aktivitet i SIS` årsprogram.
Du kan se flere fotos fra turen den 6. august på
www.sis-dk.dk under fanen fotogalleri

