Kitesurf spot: Det lille hav (Taget) ved Eriks hale, Marstal

Adresse:
Kørselsbeskrivelse hvis nødvendig

Type

Glassy Flat
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Faciliteter

Evt Adresse

Afstand (m)

Toilet

Ved parkeringspladsen

50-100m

Bruser

N/A

El

N/A

Ladestander (el bil)

Ved ÆrøXpressen på Marstal Havn

Wi

N/A

Udlejning surfudstyr

N/A

Indkøb

Letkøb, Brugsen i Marstal

1,5 - 2 km

Bespisning

Marstal bymidte

1,5 - 2 km

Overnatning

Marstal Camping

700m

1,5 km

Uddybende beskrivelse af spo et,
f.eks.
havbundens beska enhed, sand,
sten, store sten, skepæle der ikke
kan ses (under vandet),

‘Det lille hav’
Glimrende lille ‘lagune’ hvor der i hele den sydlige ende er knæhøjt
vand. Der hersker sand/dyng bund over hele ‘det lille hav’ der er
ingen sten observeret på spo et, der er dog et par jernrør l
fortøjning af småjoller langs de strandhuse der er langs den sydlige
hale. disse kan ses tydeligt ved lavvande, disse er dog under vand
ved højvande. Opmærksomheden bør være på disse ved
rekognoscering af spo et.

Hvilke vindretninger er op male på
spo et

Det kan anbefales at rigge på den sydlige tange (Eriks hale) her er
lidt marehalm dog overvejende sand. For de øvede surfere kan der
dere er surfes over bag stenmolen og evt. yderligere øst på der kan
Er det et spot der er udsat for
man få lidt ‘kite surfari’ hvis man surfer gennem sivene. samme
devand, hvis ja, hvornår kan det så dybde over hele området. dog er der en tunge i den nordlige del af
ikke sejles
området. Oppe langs den sydligste bådebro.
Hvordan er launch området: Flad
Sejler man i det åbne hav sønden af tangen så kan det godt blive
mark, græs, sandstrand, stenstrand, choppet, dog kan bølgerne godt rejse sig hvis vinden har været
hvor meget plads
sydlig i nogen d ( ere døgn)
Spo et virker i alle vindretninger på nær V-NV-N Da vinden bliver
for gusty ind over land
Alt i alt et formidabelt spot som byder på alt hvad hjertet kan
begære

Herskende vindretninger:
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Beskrivelse:

Begrænsninger for brug:
Besky ede naturområder,
militærområder og andet.
Perioder hvor spo et er lukket

Alterna ve ak viteter:
Hvilke muligheder er der for andre
ak viteter, når der ikke kan surfes

Alterna ve ak viteter:
Hvilke muligheder er der for
ak viteter for medfølgende
personer, der ikke surfer

Spo et Eriks hale er et perfekt sted l al form for vand ak vitet og
der er massere af udbydere hvor der både udlejes kajak og SUP
mm.

Stranden indbyder l solslikkeri ellers kan man tage vandreskoene
på og vandre langs kysten mod vest ud mod drejet

Links:

ti

h ps://www.ventusky.com
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Real me vejr
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h ps://ifm.fcoo.dk/select/index.html
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Farvandsudsigt
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h ps://www.dmi.dk/loka on/show/DK/2617030/Marstal/
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Regional vejrudsigt
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Lokal visitside

