
Figur 1. Humlum Camping (1) ved Venø bugt 

Weekendtur til Limfjorden/Kås bredning vest for Venø 
Sidste år var vi et par stykker fra Ho Bugt Sejlklub samt Herning Kajak klub, der ville prøve et nyt sted at sejle. Derfor gik ture nordpå mod Humlum Fiskerleje og Camping (se 

Figur 1.) Humlum Camping er en perle, som ligger ca. 5 km. nord for Struer sammen med Humlum Fiskerleje. Humlum Fiskerleje (se Figur 2) er en lille hyggelig lystbåde havn, 

der munder ud til den sydlige ende af Kås bredning, som er en del af Limfjorden. Området ud for havnen ligger beskyttet mellem tangen nord for Struer og Venø, og byder 

fortrinsvis på rolig vand. Der er rig mulighed for dags turer rundt om Venø, ind til Struer, Noerhede Mark eller Jegindø, med flere.  

Vi gentager turen i år, og håber, at der er flere, som har lyst til at tage med. 

Hvornår tager vi af sted? 
Turen vil løbe af stablen i weekenden den 6.-8. september 2019 

Der er ikke krav om tilmelding til selve turen men tilkendegiv gerne om I kommer, dog kræves tilmelding til fællesspisningen lørdag aften.  

Tilmelding til fællesspisningen, senest den 1. september 2019, eller for information kontakt nedenstående: 

Stein Bredtved  el. Johnny Bakkensen 

Tlf. nr.: 2772 2902  Tlf. nr.: 2326 9896 

Mail: sbredtved@gmail.com  Mail: j.bakkensen@hotmail.com  

Weekenden forventes at forløbe som følgende: 

Fredag den 6. september: 

Det vil være muligt, at tjekke ind på Humlum Camping, hvor der er reserveret et område til os. Herefter er der mulighed for, at slå lejr på campingpladsen og rigge bådene til 

på havnen. Det kan anbefales, at tage en tur ud og fornemme de dejlige omgivelser. Forplejning sørger deltagerne selv for denne dag. 

Lørdag d. 7 september: 

Deltagerne sørger selv for morgenmad samt madpakke til dagens tur.  

Kl. 9:00 Der bydes velkommen og afholdes skippermøde, hvorefter dagens tur(e) bliver præsenteret.  

Til aften planlægges der fællesspisning for dem, som har lyst til at deltage. Menuen vil blive noget med muslinger. Maden tilberedes og spises i fællesskab. Deltagelse koster 

75,- kr. pr. person og kræver tilmelding. 

Søndag d. 8 september: 

Deltagerne sørger selv for morgenmad samt madpakke til dagens tur.  

Kl. 9:00  Der afholdes skippermøde og dagens tur vil blive præsenteret. Efter dagens tur takkes der af, fra en forhåbentlig dejlig sejler weekend på Limfjordens vande. 

Praktisk info 
 Ved ankomst til Humlum camping skal alle melde sin ankomst i receptionen. Alle der deltager betaler selv for opholdet på campingpladsen. Prisen for overnatninger 

80,-  kr. + et pladsgebyr på 20,- kr. Varmt vand til badet er inkluderet i prisen. Info om Humlum Camping kan finde på campingpladsens hjemmeside: 

www.humlumcamping.dk  

 Humlum Camping har indvilliget i at sponsorere brugen af sliske på havnen, som normalt koster 40,- kr. pr. isætning/optagning.  

 Deltagelse i fællesspisningen koster 75,- kr. og betales til Stein Bredtved, senest ved ankomst på campingpladsen. Deltagere i fællesspisningen medbringer bestik og 

service til eget brug. 

 Der vil blive opsat to pavilloner, hvor fællesspisningen vil finde sted. Medbring selv stole og evt. et bord. 

 Alle medbringer selv telt eller campingvogn. Campingpladsen råder over et antal campinghytter, ønskes ophold i en af disse, aftales det særskilt med campingpladsen. 

 Medbring gerne egen båd. På havnene er der en god sliske, hvor både kan søsættes fra jollevogn eller trailer. På havnen er der mulighed for, at parkere bådvogn og trailer. 

Lige uden for havnen er der en fin sandstrand, hvor der er muligt at trække bådene op på standen ved hjælp af egne bådruller.  

Figur 2. Humlum Camping (1) ved Venø bugt 


