
Sejlturene på Furesø i 2014 

SIS` årlige sejlture på Furesø - med besøg i land på forskellige steder fra år til år - gennemførtes i 
år i dagene 6., 7. og 12. august. Der var ”fuldt hus” på alle 3 dage. I alt 220 medlemmer fra 16 af 
SIS` i alt 31 medlemsforeninger deltog. Det er det største antal foreninger repræsenteret 
nogensinde i sejlturenes historie. 
 
Landgangen i år var ved bådebroen ved den unikke istids-slugt ved ejendommen Kollekolle og 
med besøg på ejendommen, der i dag er kursus- og konferencested, inkl. hoteldrift. 
 
Det var uændret Bådfarten og med den gamle båd 
”Hjortholm” fra 1955, der bragte deltagerne rundt på 
søen. Båden er smukt apteret med gedigent træværk og 
udført med håndværksmæssig præcision. Således er 
båden særdeles indbydende at sejle med for de ca. 75 
mennesker, der er komfortabel siddeplads til. 
 
Det primære ved sejlturen på søen er at nyde, at være på 
vandet samt beundre de mange smukke huse og boliger samt skovstrækninger, der er langs søens 
bredde. Ude på det dybe vand (38 m til bunden af søen) fortalte SIS` næstformand Erhardt 
Franzen om Mølleå-løbet, der udspringer i en grøft i Hettings Mose ved landsbyen Buresø, 
nordvest for Ganløse og derfra løber østpå – med tilløb af flere bække og grøfter – gennem enge 
og moser til Bastrup Sø og videre gennem Farum Sø til Furesø, som er å-løbets største 
”vandbassin” med sin 123 mio. m3 vand. Fra Furesø går å-løbet videre østpå gennem Lyngby Sø 
og ender til sidst ude i Øresund ved Strandmøllen, Nord for Tårbæk. Et å-løb på ca. 30 km, 
medbringende en masse vand. 
 
Gåturen gennemførtes i/langs slugten, frem og tilbage fra ejendommen Kollekolle, der ligger ved 
slugtens bagerste kant. Gåturen var motionsudfordringen på turen. Alle deltagere præsterede at 
forcere strækningen op til kursus- og konferenceejendommen, og næsten alle klarede også den 
lidt længere tilbagetur til bådebroen, langs slugtens østlige skrænt. På Kollekolle fortalte direktør 
Berit Leth inspirerende selskabet om stedets historie, fra Kulsviernes levevis i små hytter i 
området i 1600-tallet, og over 1800- og 1900-tallenes landbrugsdrift, med berømt kvægopdræt på 
gården Kollekolle og så frem til i dag, hvor stedet er et velanerkendt kursus- og konferencecenter. 
 
På Kollekolle nød selskabet en kop kaffe/te og/eller et glas vand, som gjorde godt i varmen. 
 
Fra bådebroen ved Kollekolle gik turen tilbage over søen til udgangsstedet i Frederiksdal. Som i 
foregående år blev frokosten (fra buffet) indtaget i traktørstedet ”Den Gamle Have” i 
Frederiksdal. Menuen udgjordes af rullesteg af svinekød med svær samt oksesteg – det hele med 
friskt og lækkert tilbehør fra ”Fest & Grill Gourmeten” til. 
 
Underholdningen under frokosten stod gruppen ”3 Glade Piger” for. Gruppen har medvirket i alle 
årene og er dermed kendte af folk. Repertoiret er gamle, muntre viser og sange og med 
akkompagnement til fælles sange, som deltagerne synes er sjovt og festligt at synge med på.  
 
Med sit indhold – med naturoplevelse, motion, lokal- og kulturhistorie, god mad og drikke samt 
lystigt og socialt samvær – er sejlturene fortsat en værdifuld medlemsaktivitet i SIS: ”Må man 
sige”! 


