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Årsberetning for 2017 v/ formand Kurt Lund 

Vi starter ”lige på og hårdt” 1. jan. med Susanne Grubes nytårsrul, og 
efterfølgende grog og kransekage. Der var 2 rullere og 6 tilskuere, tak for 
dette.  

Så har vi i årets løb afholdt 8 bestyrelsesmøder for at drive klubbens 
aktiviteter og virke. Og der er udgivet 3 klubblade, hvor vi takker Else, 
Karna og Jørgen for dette flotte arbejde. Et blad vi kan være stolte af. 

4. jan. var dagen med stormflod 170 cm over daglig vande, og ret meget 
mere kan vi ikke klare. Vi takker redningsfolkene begge steder, for indsats 
med diverse sikringer af vores materiel.  

12. jan. var Jørgen Friis til introaften for nye navigatørstuderende på 
Marineforeningen, men det giver ikke meget med sig. 

13 – 15. jan. var instruktørerne på deres årlige vintertur ved Middelfart 
Kajakklub ”Strømmen”, hvor vi om lørdagen blev inviteret med 
”Rofællesskabet”, via Susanne G., til at lære at ro/færge i strømvand oppe 
under Lillebælts broer, en god og lærerig tur. 

Svømmehallen blev brugt 4 gange i vinteren og 2 gange i efteråret. Vi 
ændrede vores tilmeldingsprocedure, da medlemmerne ikke kom her forbi 
og skrev sig på. Efterfølgende stod Thea for at indkalde medlemmer via 
mail, fra gang til gang, det gav lidt mere styr på dette. Vi takker Thea, og 
ligeledes tak til instruktørerne og bassinredder for indsatsen. Og vi kan 
kun opfordre medlemmerne til at komme og øve redningsøvelser i trygge 
rammer. 

Lørdag d. 25. feb. afholdt vi vores årlige generalforsamling, hvor vi nu 
har tradition for at ”slå katten af tønden” inden selve generalforsamlingen. 
Vejret var koldt, vådt og blæsende, men 5 trodsede dette vejrfænomen, og 
mødte udklædt frem med pyntede kajakker, og for at få has på tønden, der 
var utrolig sejlivet. Ken, Jørgen F, Ib, Niels-Jørgen og Kurt kæmpede alt 
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hvad de kunne, men Niels-Jørgen fik slået sig til konge, måske hjulpet af 
sit præstekostume, hvem ved. 

Generalforsamlingens forløb. Niels-Jørgen bød velkommen til omkring 
20 medlemmer, der straks gik i gang med kaffe og kringle. Jes Jørgensen 
blev foreslået til dirigent, og ledede herefter generalforsamlingen i god ro 
og orden. Niels-Jørgen afholdt årsberetningen, Jørgen Friis gennemgik 
regnskabet og forelagde kommende års budget. Disse blev alle 
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

Herefter var der indlagt en planlagt pause, hvor der kunne drøftes løst 
og fast. Dette mundede ud i at vi fik nedsat et festudvalg bestående af Lea 
G, Ingrid, Karna og Vagn. Tillige blev Vagn og Johannes vores 
kajakreparatører. Alt dette er klubben taknemmelig for, og de har alle gjort 
et flot stykke arbejde. 

Så havde bestyrelsen fremsat 2 forslag til generalforsamlingen: 
1. rengøringsturnus. Og 2. ordensregler, der begge blev taget godt imod, 
og har nu stort set fungeret et år, og dette har efter bestyrelsen fungeret 
fint, her er i hvert fald rent, må man sige.  

Så var der valg af tillidsposter. På valg var Karna Ravnø, Jørgen Friis 
og suppleant Ken Vøge, og desuden Niels-Jørgen der havde valgt at 
trække sig. 

For Karna, der ikke ønskede genvalg, blev Henrik Lindberg valgt. Jørgen 
Friis modtog genvalg. Som suppleant blev Jan Møller valgt, da Ken 
ønskede at udtræde. I stedet for Niels-Jørgen blev Lars Wøbbe valgt for 
en et års periode. Vi takkede Karna, klubbens mangeårige kasserer, og 
Niels-Jørgen og Ken for deres gode arbejde i klubbens ånd. Elisabeth 
fortsatte som revisor og Birte Grønne som revisorsuppleant. Astrid var 
vores referent. Kort efter lukkede Jes generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden. Vi sluttede aftenen af med vores chili con carne spisning. 
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8. marts havde vi konstituerende møde, hvor de nye blev budt 
velkommen. Konstitueringen blev som følger: Kurt formand, Henrik 
næstformand, Jørgen Friis kasserer, Susanne Larsen hjemmeside og 
Facebook, Lars Wøbbe for rengøringsartikler m.m., og suppleant Jan 
Møller, der også er med til møder. Vi gik straks i gang med opfølgning af 
generalforsamlingen og årets planlægninger, såsom den nye bro, 
standerhejsning, arbejdsdage, rengøringsturnus, ordensregler, Åbent Hus 
og ansøgninger til fonde, her på en senior- og ældrevenlig kajakbro med 
et budget på godt 100.000,- kr. 

28. marts fik vi allerede tilsagn fra Velux Fonden på 60.000,- kr., bevilget 
et år frem, så nu måtte vi finde en ny fond at søge. Den 19. april blev der 
søgt 45.000,- kr. ved Nordea-fonden. 

3. april havde vi instruktørmøde, hvor vi fastsatte datoer til instruktører 
på kravlegårdsarrangementerne, planlægning af kurser m.m. 

4. april var vi til havnebrugermøde for Ærøskøbing Havn, og efter-
følgende sendte vi ide til deres budgetforslag, angående nemmere adgang 
til flydebroen fra Kajakhuset i Ærøskøbing, dette afventer vi stadig. Vi har 
efterfølgende været indbudt til møde også i Marstal Havn, her var vi ikke 
med. 

Onsdag d. 19. april. Årets første kajaktur! Urehoved turen med start fra 
Ærøskøbing, og som Ib havde indbudt til i samarbejde med Hans og Inger. 
Denne tur er efterhånden en fast tradition (5 år mener jeg Ib har kørt med 
denne tur), med hjemmebagte boller m/pålæg ude hos Hans, og kan varmt 
anbefales. Her var mødt 6 medlemmer op til denne tur, tak til Ib, Hans og 
Inger. 

Lørdag d. 22. april var der indbudt til Standerhejsning og frokost. Her 
blev en tidligere tradition, efter forespørgsel, taget frem igen, man starter 
simpelthen med en Marstal Bitter, inden vimplen bliver hejst. Der var 
fremmødt 11 medlemmer, der var klar til at give hjælpende hånd. Der blev 
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hugget græskanter og repareret gangbro. Vandtank klargjort, varmepumpe 
ophængt så den kan klare stormfloder, repareret tag og generel oprydning. 
Kl. halv et blev der budt på velfortjent frokost. Disse dage plejer at være 
hyggelige, så mød gerne op til dette. 

Søndag d. 30. april havde vi vores Åbent Hus arrangement fra kl. 13 – 
15, hvor vejret ikke viste sig fra den pæneste side, godt med blæst, dog 
solskin. Fremmødet var mest nuværende medlemmer, dog også nye 
medlemmer der tog en kort kajaktur i ”Det lille Hav”. Klubhuset trak nok 
mere, da der her var hjemmebagt kage, og disket op med Anyas nybagte 
vafler. Tak til bagerne og dem der hjalp til med at afvikle dagen. 

Mandag 1. maj var der start på begynderhold v/ Thea og Kurt. Det var 
lidt skuffende i år, da der kun dukkede 3 op første aften, og vi havde 
klargjort til ca. 20-25 nye aspiranter og nye medlemmer som vi plejer, så 
lidt skuffet skal jeg da indrømme vi var, da vi sendte 2 hjælpeinstruktører 
hjem. Der dukkede dog en mere op, så vi havde et hold på fire, de blev 
virkelig også undervist, da vi næsten kappedes om at komme med 
undervisning. Tak til dig Thea for altid god hjælp. 

Tirsdag d. 2. maj startede børneholdet deres sæson op. 9 unge mødte op, 
og igen i år med Thea, Susanne G, Anya og Niels-Jørgen ved roret, og 
fornøjelsen ved dette er, at der er gensidig respekt, og de alle morer sig. 
Vejret er ikke altid med dem, men instruktørerne er alsidige, for så leger 
de bare, og i år blev Paddle Power taget i brug. Paddle Power er 10 
færdighedsniveauer, med hver sin farve armbånd. Så når de har vist og 
udført en færdighed får de et armbånd de stolt kan bære, og have på når de 
går til kajak. 

Onsdag 3. maj startede Ib sit teknikhold op, men de var også en del 
udfordret af vejret, og tilslutningerne har været vekslende. Alle tiders 
tilbud, som vi burde havde benyttet os af. Ib valgte efter sommeren at 
stoppe med disse aftner, og al ære og respekt for dette. Vi takker dig Ib for 
disse lærerige aftner. Du kørte i 5 år med denne aktivitet, flot gået. 
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9. maj var klubhuset udlånt til møde i Hjertestarterforeningen.  

Tirsdag 23. maj havde vi indbudt Tina Weber fra Ærø Brand til at fortælle 
om små-båds forsikringer, der også omfatter kajakker under 6,5 m. Der 
var mødt 8 medlemmer frem til et godt møde. Man skal være opmærksom 
på, at forsikringen ikke dækker tab af kajak fra vores trailer.  

Lørdag d. 27. maj var der arrangeret maritim løb v/MIF, hvor der var 
pitstop her ved klubben, og hvor vi gav drikkevandet. 

Torsdag d. 1. juni. På bestyrelsesmødet præsenterede Jørgen vores nye 
Forenings administrations system, som bestyrelsen kan bruge, så vi hver 
især kan skrive ud til medlemmerne fra samme platform, og hvor vi har 
overblik over medlemmerne, kajakker, regnskab, m.m. Det er virkelig 
godt, vi skal dog lige tænke på, hvordan vi skriver ud, da det virker meget 
personligt, når vi modtager en mail. Men tak til Jørgen. 

Lørdag d. 10. juni. Her havde vi lidt travlt, da vi havde gang i 2 
arrangementer. Selve Ærødagen der blev afholdt i Søby, hvor vi havde 
kørt vores kajaktrailer ud med diverse udstyr for at markedsføre klubben. 
Dette stod Niels-Jørgen, Henrik og Astrid for, og flere var søde til at kikke 
forbi, og hjælpe til. En stod bogstaveligt talt på hovedet for os. Se bladet. 
Tak til jer. 

Over middag havde vi også solgt et ”Kravlegårdsarrangement” her i Det 
lille Hav. En lille gruppe fra Fyn var på weekendtur på øen, og havde tænkt 
kajak ind som en aktivitet, så de fik to timer på vandet, med lidt sjov og 
slik til børnene. Tak til Thea for god hjælp. 

Weekenden d. 16. - 17. juni havde vi weekendtur med vores 4 kyndige 
elever fra begynderholdet, hvor de også blev frigivet IPP2 roer, da vejret 
var perfekt til afholdelse af prøven. Og tillykke til dem. 

Så var der sommerafslutning for børneholdet, hvor vejret virkelig for en 
gangs skyld viste sig fra den gode side. Her er vores instruktører virkelig 
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kreative, det er med slack-line ud over vandet, og børnene elsker at lege 
med. Tak til jer for dette. 

Uge 27 afholdt Thea og jeg vores årlige ugekursus, med i år kun 5 
deltagere, lidt tyndt, vi skal helst ikke være mindre, da vi trods alt bruger 
en uge på dette. Vi kom dog ud i øhavet i år, da det giver større oplevelser 
at kunne ro fra ø til ø. Alle fem blev frigivet ved Strynø, så der var god 
stemning hjem til klubben her. 

Uge 27 til uge 31 havde vi hver onsdag vores ”Kravlegårdsarrangement” 
fra kl. 16 – 18. Sæsonens omsætning var okay, vejret taget i betragtning. 
Nu har vi så også fået MobilePay, der gør det lettere at håndtere, og tak til 
alle dem der har hjulpet til. Uden jer kunne vi ikke praktisere denne 
aktivitet. 

Lørdag d. 29. juli havde Susanne G besøg af selveste Dubside, der som 
bekendt er rulleekspert, og han tilbød rulleundervisning i et par timer, hvor 
vi kunne få lært rullet fra ”bunden” af. Det lykkedes også for mange, men 
træning bør altid vedligeholdes. Og klubben takker Susanne og Dubside 
for en god dag. 

Så havde vi besøg fra Fredrikstad i Slesvig, en lille gruppe af kajakfolk 
der næsten overtog klubhuset, og fyldte mere end jeg havde forestillet mig, 
så for eftertiden henviser vi til campingpladsen. De gav dog et beløb til 
klubkassen. 

Stort kajaktræf i Kleven med Salzwasserunion, hvor vi havde tilbudt et 
fagligt kursus med kommunal medfinansiering, men dette ønskede de 
ikke, så vi trak vores ansøgning tilbage. Men de havde et godt træf, og 
færgerne er nu efterhånden gode til at pakke biler med kajakker. 

Lørdag d. 12. aug. havde vores kære festudvalg indbudt til sommerfest, 
hvor der også var mulighed for at komme på en ro-tur med Henrik over 
middag inden festen, men vejret afholdt medlemmerne fra denne tur ØV. 
Så grillaften blev til buffet fra Ærø Landkøkken hvor 20 mødte festligt op 
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og havde en rigtig hyggelig aften med diverse underholdninger, en hvor vi 
blev opdelt i fire hold, fik 5 kajakrelatere spørgsmål, rigtigt sjovt. Under 
kaffen afslørede vi vores gode nyhed.: Nordea-fonden havde givet de 
sidste 45.000,- kr. ovenpå de 60.000,- kr. fra Velux Fonden, så nu kunne 
vi rigtig komme i gang med broprojektet. 

Torsdag d. 24. aug. havde vi solgt et ”Kravlegårdsarrangement” til 
Marstal Skole og Rotary, der havde et skoleprojekt for 10 udenlandske og 
10 lokale elever, og hvor de skulle ud og prøve kajak. De var ikke særlig 
heldige med vejret, det kom først da de havde pakket sammen. Tak til de 
hjælpende instruktører Henrik, Lars, Kurt og især Thea der med hendes 
engelsk gav dem den fornødne instruktion. 

Fra mandag d. 28. aug. havde vores nyudklækkede BCU4 roer, 
Susanne G, afholdt mandagsroning fra kl. 18 og til solen gik ned, disse 
aftner gik over til mørkeroning. Tak for disse ture. 

Fredag d. 1. sept. havde Susanne G og Thea indbudt til at øve rednings-
øvelser under trygge rammer, og for at tilbyde hjælp, hvis der var behov, 
her mødte et medlem op. Vi kan kun opfordre til at komme til disse tilbud, 
for husk, det er for jeres skyld de bliver afholdt, og ingen skam at bede om 
hjælp. 

Fredag d. 8. sept. kom vores nye bro. Vi havde arrangeret arbejdsdag, 
hvor vi skulle af med den gamle bro, som vi havde doneret til Kleven 
Bådelaug imod, at de selv fjernede denne. Om lørdagen kørte vi også på, 
og fik hjælp af børneholdet, der skulle på overnatningstur, med at udlægge 
de nye flydepontoner. Alle arbejdede ihærdigt, ikke mindst for at holde 
varmen, da det heller ikke var særlig varmt den dag, så vi holdt på, uden 
pauser, dog afsluttede vi med kaffepause. Nu manglede vi bare at afkorte 
pæle og klargøre det sidste, inden vi kunne holde vores indvielse. Vi havde 
indbudt de respektive fonde, samt havnefogeden, og vores lokale 
pengeinstitut v/Lotte Mathiasen, samt selvfølgelig alle vore kære 
medlemmer. 
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Søndag d. 17. sept. kom den store dag hvor vi kunne indvie vores nye bro, 
også med ny rampe. De store fonde havde desværre ikke tid til at deltage, 
men ønskede os al held og lykke. Men vores lokale pengeinstitut v/Lotte 
Mathiasen var mødt op og holdt en fin tale for de omkring 30 medlemmer 
der var mødt frem til dagen. Klubben var vært med forfriskninger, og der 
var pyntet op med beach flag og balloner, alt doneret fra de respektive 
fonde. Vi havde dog selv købt et messingskilt med graverede navne på de 
2 fonde, som folk kan se når de går forbi ude ved broen. Nu manglede vi 
bare den sidste del af seancen, at få snoren klippet. Og hvem var mere 
nærliggende end Ib, ham der ror mest, ham der underviser os i kajaklivet, 
teknik m.m., så tak for det Ib. 

Tirsdag d. 26. sept. meddelte Lars Wøbbe at han var nødt til at trække sig 
fra bestyrelsen. I stedet trådte vores suppleant Jan Møller ind. 

Lørdag d. 28. okt. var der standerstrygning og arbejdsdag, hvor der igen 
var god tilslutning til at give en hånd med at rydde op, klargøre kajakker 
til svømmehallen, spænde stole, så de var klar til nisserne til julefrokosten, 
plus al det løse. Vi sluttede traditionen tro af med frokost, og tak til alle 
hjælpere. Ken har efterfølgende tømt vandbaljen og tømt vand af rørene, 
så de kan klare frosten. Vi har ligeledes valgt at lade broerne ligge for at 
bibeholde ro-aktiviteten. Vi holder øje med isvinter. Tillige fik vi Havnen 
til fylde jord og græs rundt om kloakristen ude ved østlige gavl, så vi ikke 
falder i den grøft der var kommet. Vi har i øvrigt et godt samarbejde med 
Havnen begge steder. 

Så har Ken også hen over året tilbudt mange gode ture, både tirsdags 
ture, og i weekender hvor vejret har været godt. Håber I vil benytte jer af 
disse tilbud og komme ud og nyde naturen. Alle kan deltage, og tak for et 
godt initiativ Ken. 

Mandag d. 27. nov. havde vi årets sidste instruktørmøde, hvor vi tænker 
nye tiltag, flere instruktører, vinterture, sikkerhedsinstrukser m.m. 
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Lørdag d. 2. dec. var vi indbudt til den store julefrokost med medbragte 
retter, så julebuffeten bugnede af mad. Vores kære festudvalg havde 
pyntet fint op til jul, så de par 20 nisser kunne boltre sig med julesul, sang 
og pakkespil, igen tak til festudvalget. 

Dette var årsberetningen for 2017, og hvor vi samlet fik roet i alt  7.589 
km, roet af 68 medlemmer. 

Der er dog roet en smule mere da det kun er dem over 20 km, der er på 
listen. 

Klubben råder over 110 enheder der kan bruges til dette formål. 

Vi er i øjeblikket 17 ungdomsmedlemmer og 81 voksenmedlemmer. I 
alt: 98 medlemmer. 

Kurt Lund 

 

Dagens forløb: Generalforsamling d. 24. februar 2018 

Dagen startede som vanlig med kajakhalløj på vandet. Vejret var blæsende 
og koldt. Læs Lilians festlige indlæg. 

Kl. 16 Generalforsamling med 24 deltagere. Kurt bød velkommen og Jes 
blev igen i år valgt som dirigent. 

Kurt aflagde Formandens beretning. En god og fyldestgørende beretning 
fra 1. januar 2017 og til denne dag. Her beskrives en travl og aktiv klub 
med mange aktive og flittige medlemmer. Læs Kurts beretningen her i 
bladet.  

Jørgen gennemgik det reviderede regnskab. En grundig redegørelse for 
indtægter og udgifter. Bl.a. knap så stort tilskud fra kommunen, som sidste 
år, men et stort beløb fra sponsorat. Ikke så stor indtægt fra ugekurset, men 
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større fra Kravlegård end sidste år. Vedrørende udgifter blev et stort beløb 
brugt på den nye bro og mindre på vedligeholdelse af kajakker. Mere til 
kontingent til DKF og IT og mindre til undervisningsmateriale. Alt i  alt 
et fornuftigt regnskab og uændret kontingent. 

I en ”summe pause” blev bl.a. drøftet, at det ikke er nok at ændre en 
planlagt tur ved at skrive det på Facebook, men også give enten direkte 
besked til tilmeldte eller besked ved klubmeddelelse. Der blev foreslået 
”oprydning af vedtægter”. Mhp. at hverve nye medlemmer til klubben  vil 
det måske være en god ide, at deltage i et af navigatørernes onsdagsmøder 
på VUC i stedet for at deltage den dag, eleverne bliver budt velkommen 
på skolen, som vi har gjort hidtil. 

Jes styrede dagen med professionel hånd og Kurt takkede for god 
deltagelse. 

Else 

Formanden - siden sidst 

Efter årstiden er det forår, så vi kan godt begynde at glæde os til årets 
kajakeventyr, og håbe vejret vil arte sig lidt bedre, og så komme ud og se 
morgensolen kravle op af havet. Så er man kickstartet, en fed 
fornemmelse. 

Siden sidst har vi afholdt 2 gange svømmehals træning i redningsøvelser, 
samt nogle har øvet sig med div. rul. Vi savner dog stadig folk til dette 
gode tilbud, set med vores øjne? 

Så har vi afholdt festudvalgets julefrokost, også i år med en dametur i deres 
julepyntede kajakker, inden 20 nisser tog for sig af julesulen, sang, festede 
og morede sig med pakkespil. Tak til festudvalget for en hyggelig aften. 

Det nye år blev efter traditionen startet med Susanne Grubes Nytårsrul 



13 
 

1. januar, hvor vi var 3 der hyggede os i det kolde vand (uha). Af hensyn 
til vores kære heppehold, var det den varme grog og tilhørende snack og 
chokolade, der trak os op af vandet igen og ind til de 8 tilskuere. 

Årets vintertur med instruktørerne foregik ved Helnæsbugten på Sydfyn, 
fra torsdag d. 11. jan. – søndag d. 14. jan. Her havde vores kære turledere, 
Susanne og Thea, sørget for en campinghytte ved Helnæs Campingplads. 
Tak til jer for en vellykket tur, hvis vi lige ser bort fra starten af turen. Læs 
og se fra turen andetsteds i bladet. 

Susanne Grube har holdt et spændende foredrag med film, om hendes vej 
til BCU4 turleder. Et langt og sejt træk, flot gået og stort tillykke, et tiltag 
klubben kan være stolt af. Festudvalget havde sørget for middag til 
deltagerne.  

Så har vi afholdt vores årlige ordinære generalforsamling, og efterhånden 
med, traditionen tro, også at slå katten af tønden, som Henrik var primus 
motor for. Et hyggeligt arrangement, hvor der virkelig bliver gjort noget 
ud af udklædningen. Tak til deltagerne, men der er selvfølgelig nogen, der 
løber med både dronninge- og kongekronen, trods alt tillykke Thea. 

Selve generalforsamlingen foregik i al fordragelighed, igen styret af vores 
kyndige dirigent Jes Jørgensen, og med referent Astrid Lundgaard, tak til 
jer. Bestyrelsen havde fremsendt 1 forslag om vedtægtsændring af § 4 stk. 
2. med ordlyden: Personer, der ikke tidligere har været medlem af 
klubben, og som melder sig ind efter d.1. august et år, betaler halvt 
kontingent for det år, hvor de melder sig ind. Denne ændring blev 
godkendt af generalforsamlingen. Så var der ønske om at drøfte vores gode 
klubblad, omhandlende hvor mange blade, og dets indhold? kontra 
Facebook. Man ønskede at beholde vores kære blad, men så skulle vi også 
selv bidrage/komme med indlæg til redaktøren og hjælperne. Så det husker 
vi. Som opfølgning på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen på at 
opdatere og tilpasse vores vedtægter, til nuværende aktiviteter af klubben. 
Samt ensartet udmelding af/til diverse arrangementer. 
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Selve valget af bestyrelsesmedlemmer forløb stille og roligt. To nye 
kandidater, Cecilie og Mads, vil afløse henholdsvis Susanne Larsen og Jan 
Møller, der begge ønskede at trække sig. Tak for jeres indsats. Kurt 
modtog genvalg, og alle for en ny toårige periode. Jan Møller blev vores 
suppleant. Revisor: Elizabeth Lauritzen, revisorsuppleant: Birte Grønne. 
Efter generalforsamlingen var der spisning, hvor menuen var Chili con 
carne med pandebrød og salat. 

Den 26. februar holdt vi vores konstituerende møde, hvor vi fordelte 
pladserne i bestyrelsen i henhold til vedtægterne: 

Formand: Kurt Lund 
Næstformand: Henrik Lindberg 
Kasserer: Jørgen Friis 
Vores hjemmeside: Cecilie Larsen 
Overalt-mand, rengørings-turnus m.m.: Mads Kyrsting 
Suppleant: Jan Møller. Vi inviterer altid suppleanten med til vores 
bestyrelsesmøder.  
 
Vi vil igen det næste års tid drive kajakklubben, vores fælles klub, efter 
bedste evne, og det lader sig bedst gøre, når vi alle deltager i en positiv og 
hjælpsom ånd, altså som vi plejer. 

Som mange nok har bemærket, trænger vores klubhus og vores hus i 
Ærøskøbing til en gang smørelse/maling, så det er en af årets opgaver. 
Følg med i vores Hjemmeside kalender, vores mails og Facebook, med 
hensyn til fællesture, kurser, arbejdsdage m.m. 
Vi glæder os, og ønsker jer alle en ny og spændende sæson, og som sagt: 

Vi ses på vandet 

Mvh. Kurt 
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Aktiviteter forår og sommer. 

Der bliver ikke i år særlige teknikaftener om onsdagen. Til gengæld har 
en gruppe medlemmer taget initiativ til at starte en træningsgruppe med 
henblik på at opnå IPP 3 med efterfølgende prøve i løbet af 
sensommeren. Man mødes hver onsdag fra kl. 18-20 samt om søndagen 
fra kl. 9-11. Der er ikke automatisk faste instruktører på, men de kan evt. 
indkaldes, og det er meningen, at man på skift tager ansvaret for styringen 
med forslag til, hvad der skal arbejdes med. Foreløbig har Susanne påtaget 
sig at byde ind med ideer til de første 2 gange. 
 
Der er arrangeret aftenfællestur til Urehoved hos Hans og Inger tirsdag 
d. 17. april,  hvor vi mødes på vandet kl. 18 ved filialen i Ærøskøbing. Vi 
udsender fællesmail forinden for at være sikker på, at alle er orienteret. 
 
På instruktørmødet d. 3. april blev følgende aktiviteter planlagt: 
 
 
Åbent Hus bliver søndag d. 22. april fra kl. 13-15. Traditionen tro er 
der folk på vandet til at guide gæster på en prøvetur, og medlemmer og 
bestyrelse, der er parat til at svare på spørgsmål og fortælle lidt om 
klublivet.  Der er også kaffe på kanden og medlemmer, der ikke plejer at 
være bange for at bidrage med bagværk. Standeren er hejst, og dagen 
plejer at være en  festlig  start på den nye og mere officielle sæson.  
 
Mandag d. 30. april kl. 17-20 starter så begynderholdet for voksne. 
Instruktører er Kurt og Thea, der gerne ser andre, især måske nogen af de 
kommende IPP 3-ere, der vil kunne få meget ud af at være med til at 
instruere de nye.  
 
Der vil også i år være mulighed for at repetere for begynderholdet på 
torsdage fra 18-20. 
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Tirsdag d. 1. maj kl. 15.30-17.30 starter børneholdet op med Thea, 
Niels-Jørgen og Anya. Også her ser man gerne hjælpere og forældre, der 
kan give et nap med at bære kajakker, finde grej og bagefter hjælpe med 
at sætte på plads og få baderum og klub i øvrigt til at se fornuftigt ud igen. 
Holdet er for de 10-16 årige, der for det meste er på Det lille Hav, og hvor 
kajakfærdighederne indlæres gennem leg og tæt kontakt med vandet. Er 
vejret godt kan der også blive tale om at prøve det store vand. Der er 
planlagt overnatningstur i sensommeren d. 8.- 9. september. 
 
Ærødagen foregår i år lørdag d. 9. juni og tæt ved klubben ved Det lille 
Hav. Henrik er med i styregruppen, der har temaet ’Vild med Vand’. Vi 
plejer nok at kunne bidrage med lidt af hvert for både børn og voksne. 
 
Ugekurset i år er fastsat til uge 27 i starten af juli, altså fra søndag d. 
1. juli. Kurt og Ken er instruktører, og foruden at opnå frigivelse til IPP 2 
er der mulighed for at besøge dele af vores fine øhav og prøve at pakke 
kajakken til overnatning med udstyr. Videregiv gerne oplysninger om 
kurset til venner og bekendte, - det er både en tæt oplevelse og samtidigt 
en god introduktion, hvis man ønske at komme hurtigt i gang med kajak. 
Overskuddet bidrager til de løbende udgifter i klubben. 
 
Til sommer vil vi gerne igen tilbyde Kravlegård i ugerne 27- 31, 
startende d. 4. juli. Det foregår om onsdagene fra kl. 16-18, hvor gæster 
udefra, børn som voksne, har mulighed for at komme ned og prøve at padle 
en kajak med instruktører på vandet, og medlemmer, der hjælper til på 
land. Vi plejer at have pænt besøg og tjener nogle penge til brug for 
klubben. Også her er der tradition for, at medlemmer giver et nap med for 
at få det hele til at fungere. 

Instruktørerne / Ib 
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Et lille indslag om de nye bestyrelsesmedlemmer i Marstal 
Kajakklub  

– Cecilie Larsen.. 

Jeg hedder Cecilie, og jeg er ét af de to nye medlemmer 
af Marstal Kajakklubs bestyrelse.  

Sidste år tog jeg forårets begynderkursus og har altså 
været frigivet i knapt et år. Selvom jeg stadig er 
forholdsvis grøn på vandet, er jeg en ivrig kajakroer og 
jeg er faldet pladask for denne skønne måde at nyde 
havet på.  

I kajakklubben fik jeg fra starten en varm velkomst, som er guld værd for 
en ny tilflytter. Jeg flyttede til Ærø for godt et år siden med min kæreste, 
hvor nye bekendtskaber og fritidsaktiviteter selvfølgelig var i høj kurs. 
Marstal Kajakklub kom hurtigt til at fylde meget og jeg var derfor ikke i 
tvivl, da jeg blev kontaktet og spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op 
til bestyrelsen.  

Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det høje niveau af engagement, der 
er lagt for dagen i bestyrelsen. Jeg kommer blandt andet til at være 
klubbens webmaster de næste to år. Jeg vil også arbejde på at få stablet en 
sauna på benene. 

- Mads Kyrsting.. 

Ny i bestyrelsen i Marstal Kajakklub 

Jeg hedder Mads, er 42 år og flyttede til Ærø med min 
familie tilbage i sommeren 2016 hvor vi, efter flere års 
søgen, faldt for en gammel landejendom i Kragnæs. 
Jeg har tre børn på 13, 9 og 6 år og er gift med Rie. Jeg 
kommer fra København, er uddannet folkeskolelærer 
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og har de sidste 13 år arbejdet på en skole på Frederiksberg. Nu er 
dagligdagen ændret til fast arbejde med at sætte gården i stand, og 
begyndende iværksætteri – med store planer om alt muligt. 

Og så er der selvfølgelig det der kajak. Vi var så heldige at få Ib som nabo, 
så allerede efter 14 dage blev vi selvfølgelig inviteret ned i klubben. Vi 
faldt pladask for stedet, de fantastiske faciliteter og alle de super energiske 
og søde mennesker. Og nu er jeg blevet frigivet, er med på træningsholdet 
mod IPP3, er blevet en del af bestyrelsen, mine to ældste børn glæder sig 
til endnu en fantastisk sæson på børneholdet, og konen er netop tilmeldt 
begynderholdet med opstart 30. april. 

Så tak for det! Jeg glæder mig til arbejdet. 

 

Kajaktur d. 2. december før julefrokosten 

Det var relativt mildt vejr, 4-5 grader, men det var begyndt at blæse fra 
syd. Kl. 16 skulle vi være i kajakkerne. 

Vi var fire der ville prøve kræfter med den traditionelle tur i pyntede 
kajakker, før julefrokosten skulle løbe af stablen. Det var Susanne G., 
Thea, Cecilie og mig. Thea og Susanne fik startet julen med maner, 
juletræer - rensdyrhorn mm. og flere lysguirlander, Cecilie og jeg var mere 
beskedne. Jeg havde blot mangefarvet guirlande (cykel lys) på. 

Vi roede ud gennem havnen i kraftig medvind og så julebelysningen i land. 
Vi stilede mod at komme lidt op ad kysten mod Strandbyen. Det blev 
mørkere og mørkere og sigtbarheden blev absolut ikke bedre af, at vi 
havde så meget lys på selv. På tilbagevejen var det blæst mere op, kraftig 
vind, og vores udsyn var meget beskedent, så havnefyrets lille 
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 mole kunne kun anes og senere hen sås pæle og havnens kendemærker 
først, når vi var ved at ramle ind i dem. Puha!! Vi stred os igennem Det 
lille Hav og jeg havde lidt svært ved at følge trop, da handsker, manglende 
lys og kajakfinne aktivering ikke var den bedste cocktail, men vi kom alle 
godt i land, hvor der stod en fin velkomst komite. 

Julefrokosten var velbesøgt og vi havde en dejlig aften med masser af god 
mad, gaver og halløj. 

Margrethe 

”Eksamen” på Jersey 

D. 23. januar samledes 20-25 mennesker for at høre Susanne G. fortælle 
om sin tur til kanaløen Jersey i efteråret, hvor hun fik sit diplom BCU4. 

Først havde Ingrid og Lea lavet en meget velsmagende middag, en 
grønsags suppe, og der var rigeligt!! Derefter var vi parate til at høre 
Susanne fortælle om, hvad det indebar at erhverve et BCU4 diplom. 
Mange rejser til Jylland for at studere med andre deltagere, meteorologi, 
tidevands beregninger og deraf afledte strømforekomster, strømskel, 
navigation og planlægning af selve turen derover. 
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Selve kurset der endte med en eksamen, varede 5 dage og det var barske 
løjer. Kursisterne, ca. 10 deltagere deltog og alle kom igennem kurset. 
Vejret var voldsomt 16-18 sec. meter fra syd, så kurset blev afholdt på 
nordsiden, hvor der var mest læ. På Jersey er der stor tidevandsforskel op 
til 11 m, som bevirker at der er meget strøm. 

Det fik kursisterne lov at prøve til fulde - store bølger, huler der skulle 
udforskes - og andre kursister skulle guides ind og ud af de ukendte huler- 
rul i oprørt vand med store bølger - kryds af meget stærk strøm etc. 
Overnatning på et charmerende landsted med en anden deltager under 
dobbeltdynen, så der var meget Susanne skulle forholde sig til. 

Herligt at én af vores egne har mod på sådan en udfordring og dejligt, at 
hun kom godt igennem strabadserne, hvilket ikke er givet på forhånd.  
Så et stort tillykke til Susanne med erhvervelsen af BCU4 diplomet og 
tak for en superfin aften. 

Margrethe 
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Dubside 2018 

Igen i år er der tilbud om undervisning ved den legendariske 
Dubside. 
Det bliver lørdag den 28. juli. 
Nærmere information følger, når jeg ved mere. 
Men man må gerne allerede nu give melding, om man tror, 
man vil deltage. 
Venlig hilsen Susanne 
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Konen i muddergrøften 
- vintertur med instruktørerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORSDAG  (skrevet af Susanne) 
 
Vi startede torsdag d.18. januar, kl.16.30 mødtes vi ved klubhuset, hvor 
Thea havde lånt fru Nørgaards bil. Det havde regnet voldsomt inden, 
hvorfor bilen satte sig fast, så vi hverken kunne komme frem eller tilbage. 
Det regnende i øvrigt også, mens vi forgæves forsøgte at lægge tæpper, 
pap, brædder og andet godt under hjulene, der blot gravede sig dybere og 
dybere ned. 
Vi måtte have fru Nørgaard ned og hjælpe, hun havde Theas pickup truck, 
så kunne vi få en krog i foran, endelig blev bilen trukken fri, og vi kunne 
få kajaktrailer sat på og lastet vores grej. 
Vi blev derfor noget forsinket og nåede desværre ikke den aftalte færge, 
men måtte afsted med den næste kl. 20.35. I bilen var vi Thea, Ib, Ken og 
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jeg og ved færgen trådte yderligere to forfrosne mænd til, Kurt og Jan 
Møller. Så var vi klar. 
Turen gik til Helnæs, hvor vi havde booket en hytte på campingpladsen. 
Den nåede vi kl. 23.10, hvor vi fordelte køjer. Stakkels Ken måtte ligge på 
sofaen og Kurt, vores ærbødige formand, fik en stor dobbeltseng. De små, 
Ib og Jan, lå i etageseng og Thea og Susanne i ske i en lille seng. 
Inden vi gik til køjs måtte Thea lige give en øl :-). Læs: kvajebajer. 
 
FREDAG  (skrevet af Susanne) 
 
- morgen serverede formanden sit berømte ostebord, dog uden den 
klassiske pynt, men havde i år oppet sig og serverede friske rå løg, som 
alle på nær én, nød i fulde drag. 
Kl. 10.00 var vi klar til afgang, alle kajakker var lastet med IPP3 udstyr og 
vores dejlige madpakker, the og saft og snacks. 
Vejret var flot, 1-2* c , sydvestlig vind 4-5 m/sek., skyet.  
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Stranden neden for Helnæs Campingplads 

Vi ville ro rundt om Helnæs og Agernæs og gik vest om, mod uret. 
Det var en meget smuk tur, hvor vi nød det flotte varierede landskab og 
solen kom frem og smilede til os.  
Midt på øen havde vi strække ben pause og fik lidt at spise og drikke. Der 
var en kølig vind, som først kunne mærkes, da vi stod på land. Ellers havde 
vi haft medvind. Ved Agernæs bar vi over, hvor Kurt tidligere har været 
til fest og der har danset med Margrethe Vestager til de lyse timer. 
Det var han meget stolt af. 
Det var temmelig koldt at holde pause, men vi gravede os lidt ned og nød 
vores frokost ved Agernæs havn efter en lille overbæring. 
Nu gik turen sydpå langs østsiden af Helnæs. Midt på turen mødte vi en 
sæl, der skulle se, hvad vi var for nogle starutter.  
Efter 6,5 timer var vi tilbage ved udgangspunktet. Så havde vi roet 24 km. 
Kajakkerne blev hevet på land og vi gik hjem. Om aftenen nød vi Susannes 
medbragte fiskelasagne med hellefisk. 
Aftenunderholdningen stod vi alle for med Ib på guitar og os andre som 
kor. Det var nok heldigt, at vi var alene på campingpladsen. 
Godnat og tak for en god dag. 
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LØRDAG  (skrevet af Ib) 
 
Vejret lørdag morgen var lidt mere bistert. Mere vind og skytæt og 
sandelig også med en mindre sludbyge til at byde os godmorgen. Seks 
voksne mennesker i en campinghytte kan godt være en udfordring, men 
imponerende så fin disciplin og evne til at kante sig forbi hinanden og få 
Kurts fornemme morgenbord og efterfølgende madpakkerier til at  lykkes 
i roligt og fremadskridende tempo.  

Og præcis som i går var alle på vandet lidt i 10. Plus 2 grader og vinden 
med 4-6 sec. meter fra sydlig retning.  Ib havde læst på lektien og stod for 
turen med besøg på de 3 øer, der ligger og skiller Helnæsbugten. For at 
slippe for en urolig landgang fra syd padlede vi læ langs Illum ø, den 
største og tidligere mest beboede. En god km nede gik vi i land og fandt  
let ’Laden’, en rødviolet og markant sommerhusbygning lidt umotiveret 
yderst på skrænten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illum ø, sommerhus 
 
Hernede på Illumø huserede en af Plum-købmændene fra Assens, og den 
ene med det drabelige Thorvald Sofus Bretteville Plum fik tilkøbt sig et 
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stykke jord og en forfalden lade, der dog indeholdt en masse godt tømmer, 
som han så kunne bygge sit sommersted af i 1888. Her udfoldede sig et 
muntert sommerliv for det bedre borgerskab med ankomst fra sydsiden 
med opbæring af koner, borgermaver og alt det kulinariske man kunne få 
brug for. Vores ivrige  
vindueskikkerier afslørede et gedigent træhus med store rum og festborde 
og godt håndværk.  

Igen i kajakkerne nåede vi hen til øens to store gårde, den første Starbogård 
med firlænget bindingsværk i 20 fag, smukke stuer og bageovn rækkende 
ud i haven. Bagved ligger den tidligere bestyrerbolig i mere traditionel 
udformning med hele to markveje op til, udstyret med fine vejskilte ’Den 
ene vej’ og ’Den anden vej’, og det var der såmænd ikke noget at sige til. 
Fra ankomstbroen var der så ikke langt forbi den lave Horsehoved til Vigø, 
den sidste ø i rækken, 15 m høj og med en del træer og sandelig også en 
andægtig havørn lettende hen over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starbogård 
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Oppe på toppen af Vigø ligger også et sommerhus bygget på fineste og 
håndværksmæssige maner og tilplantet, så den bidende vind fra vandet 
ikke blæser folk helt kulret ned igen. Her fik vi lidt varmt i maven, inden 
så turen gik over mod kysten og Faldsleds kolde og stemningsløse marina. 
Flertallet af os nøjedes med i første omgang at søge læ og frokostpause 
bag et stakit ved den nu lukkede sommercafé, men utrættelige Thea 
snusede rundt som en anden jagthund og charmede os ind i et lille 
sejlerlokale med læ totalt og et velkomment wc. 

Der var egentlig planer på dækket om at runde ned mod Bøjden færgehavn 
med efterfølgende kryds over til Helnæs, men ingen havde lyst til at 
forlænge turen, og vi padlede stille og roligt hjem nord om øerne og til 
stranden neden for campingpladsen. Det blev til ca. 15 km denne dag. 
Eftermiddagen var såmænd også ved at være rimeligt på vej til mørketid, 
men efter bad, kaffe med ølkage og en lille Riise til, var der lyster til en 
frisk gåtur rundt Helnæs By, - jo, jeg tror det var det stærke køn, der endnu 
en gang fik markeret sig. En 5 km hurtig strækmarch i en hendøende by 
med langt mellem gårdene, mørkestemning i den åbne kirke, 
forsamlingshus og Antik udsalg.  

Tilbage på basen sørgede Ken Kok for dejlig mørbradbøffer, tørstegte 
champignons og mos af sweet potato, rødvinen senere fulgt op af Irsk 
whisky med flødeskum rystet i flødekartonen (kan anbefales), og så tog vi 
ellers fat på en af instruktørernes yndlingstemaer: Hvordan sikrer man, at 
de vigtige redningsøvelser bliver løbende repeteret og vedligeholdt, 
aktuelt vedkommende i forbindelse med en havkajakroers drukneulykke i 
Augustenborg Fjord på Als. Det fik vi en ganske livlige debat ud af, inden 
vi så fik planlagt morgendagen og kom i seng. 

SØNDAG  (skrevet af Kurt) 

Søndag morgen blev alle purret tidlig, for at få noget ud af dagen, for vi 
skulle køre fra hytten senest ved 13 tiden. Vi fik det sædvanlige 
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Kropstenen 

morgenbord med blødkogte æg, og hvad der ellers hører til, madpakker 
blev hurtigt smurt til dagens korte etape. 

Så kl. 8.36 var alle på vandet til den smukkeste solopgang fra øst, (dog 
minus 2 grader). Dagens tur gik op til Kropstenen, der er en stor sten, der 
ligger i vandet ud for Klinteskoven på Helnæs. Denne sten med det 
mærkelige, fantasipirrende navn, der er nævnt i dagbøger, i små 
fortællinger kredses der om Kropstenen, der langsomt forvandles til et 
mystisk væsen, en hellig sten, en overvældende kvindekrop, ære 
frygtindgydende Moder jord- på en gang skræmmende og fascinerende. 
Den forholdt sig dog rolig på denne frostklare januar morgen. Vi fortsatte 
op imod Hvidklint, videre mod Elmebjerg og op til Halen, hvor vi vendte 
kajakkerne, så vi kunne komme rettidigt tilbage. Vi holdt dog en kort 
frokost/kaffe/tisse pause ved den gamle mølle, Helnæs gl. Mølle. Med sin 
beliggenhed ud til Helnæsbugten danner Friluftsgården fine rammer for 
kystnære aktiviteter såsom kajakroning, kanoer, badning og udforskning 
af livet ved vandet. Her var shelters, teltpladser, m.m., men det så 
efterhånden noget slidt ud. Men vi nød vores kaffe, saft, kokosmakroner 
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og medbragte madpakker i solens striber ved vandkanten, inden vi roede 
de sidste km tilbage til campingpladsen, dagens etape blev på 12,5 km. Vi 
pakkede hurtigt kajakkerne, for at holde varmen. Tilbage til hytte 10, hvor 
Meister Proper gik i gang med at klargøre hytten efter et par gode dage. 

Ved 13-tiden vendte Transporteren næsen mod Svendborg, hvor vi skulle 
med kl. 15.05. På færgen gik vi straks ombord i kaffen og de sidste 
kagerester. Ved ankomsten blev Jan sat af i Ærøskøbing, og vi andre 
sluttede i kajakklubben med hurtigt at afrigge kajakker, udstyr og 
lignende. En stor tak til Fru Nørgaard for at udlåne bilen til os, nu da vores 
ellers trofaste Chrysler var på værksted. Vi havde stadig vores kyndige 
chauffør Thea ved rattet. Tak til alle, for en god og vellykket tur. Vi glæder 
os allerede til næste tur. 

 

Katten PÅ tønden 

Da jeg ankom til årets tøndeslagning var der en munk, der gik rundt blandt 
folkene. Han havde glemt afladsbrevene. Han satte sin lid til de højere 
magter om, at han kunne blive kattekonge. 

Snart ankom der en rengøringskone, der havde samme planer. Gammel og 
rynket, var hun, med et skilt om halsen, der fortalte at hun havde mange 
år tilbage på arbejdsmarkedet. Fraulein Proper, havde desværre aflyst 
efterlønnen, så der var mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Hun 
medbragte selv spand og klude. Hende ville jeg godt kunne bruge 
derhjemme. 

Med det samme blandede sig en drage i optakten til konkurrencen. En 
genbrugsdrage. Grøn som sådan nogle skal være. Den kendte spillet og 
gik straks til angreb da der kom en ridder.  
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Ridderens kamperfaring var ellers updated. Fjorten dage før havde hun 
været i kamp med 5 frænder. Før kampen respekterede alle dog 
kampdommerens instrukser, og begav sig straks ud i det våde hav for at 
centrere sig om - ikke at komme på tønden, men at slå tønden ad 
Hekkenfeldt til. Så gik det slag i slag. 

Deltagerne skjulte deres mere ufine kamptalenter ved at vende ryggen til 
fotograferne, ligesom de gemte deres små snedigheder med at sejle ind i 
hinanden og andre obstruktive finurligheder. Det var bidende koldt.  
Deres masker hjalp mod kulden. Gummi kan nu bruges til meget 
forskelligt.  

Skrighalsen forblev formummet under hele forestillingen.  
Hvor meget hun har set, kan man diskutere Det gik ud over 
træfsikkerheden, men gav point på det kunstneriske område. Ridderen 
brugte sit eget massive sværd i kampen. Hun fik ikke held med sig.  
 
Pludselig flød det med appelsiner på vandet. Dragen havde slået til. 
Hvorfor en tønde med appelsiner motiverede en drage, forstår jeg ikke. 
Jeg tror den har mistet sin lugtesans, og troet der havde været noget andet 
i tønden. 
 
Nu resterede kun et enkelt bræt. Mange steder opgiver man det, men her 
fortsatte maratonkampen indædt. Forskellige stilarter af slag blev 
afprøvet, heftige strategiske og kunstneriske. Alle med samme resultat. 
Brættet fes en gang rundt om stangen og truede med at ramme de 
kæmpende i hovedet.  
 
Sceneriet gentog sig. Gabende kedsommeligt. Tilskuerne trak sig, eller sad 
og hyggede sig indendørs og dæmpede hepperiet. 
Lang tid efter blev kampdommeren overtalt til at cutte i brættet og sætte 
sit eget mærke der.Nu skulle der være en chance. 
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Første slag-. Ridderen havde alligevel ikke fået kamptræning nok, samme 
forestilling gentog sig. Så skulle dragen til og endelig havnede sidste bræt 
i vandet. Den dag fik dragen lært, at man ikke behøver at puste ild for at 
fjerne brætter. Mon den egentlig kan puste ild? Vi så det ikke i år.  

I årets enakter, der blev nydt som en anden 
gladiatorkamp bag ruden i varmen, var de 
medvirkende:   

Dragen: Thea. Munken: Jørgen Friis. 
Ridderen: Cecilie. Skrighalsen: Susanne 
Grube. Rengøringskonen: Kurt.  
Kampleder: Henrik. 
 
Deres udsendte: Lilian Stubbe 
 

Årets kattekonge og -dronning: Thea 
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Svømmehal - træning 

 

Søndag den 16. marts havde kajakklubben fra kl. 14.00 til 17.00 tilbudt, at 
vi kajakroere kunne få repeteret selvredningsøvelser. 
For mit eget vedkommende øver jeg kun selvredning en gang om året i 
svømmehallen. 
Det er faktisk for lidt, for jeg havde svært ved det, indtil jeg fik prøvet et 
par gange. 
Jeg har ingen kajakudstyr andet en badedragt, shorts, vest og kajakstøvler. 
Det kan man sagtens klare sig med. 
 
Der mødte Margrethe og jeg op til træning kl. 16.00 og vi blev modtaget 
af de dygtige instruktører Susanne, Niels-Jørgen og Kurt. ”Det var toppen 
af feltet.” 
De havde det morsomt, for de havde trænet i et par timer. 
 
Jeg blev undervist af Kurt, og Susanne tog sig af Margrethe. 
Vi skulle også lave en makkerredning, der forløb tilfredsstillende for os 
begge. 
Jeg vil anbefale alle som ror kajak, at benytte sig af disse tilbud i foråret. 
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Jeg ved, at det er anderledes i svømmehallen og ude i dårligt vejr, hvis det 
går galt, men bare det du ved, hvordan du skal hjælpe en anden og dig 
selv. 
Det ved du faktisk kun ved at genopfriske redningsøvelserne. Man 
glemmer hurtigt teknikken. 
God sommer til alle kajakroer 2018 
 
Lykke 

Små kajakture er en god start 

I kajakklubben og andre steder hører vi om alle de modige og dygtige 
mennesker, der har sejlet langture, sejlet alene, kan Grønlænder vendinger 
m.m. og supermænd der kan alting omkring en kajak kommer og viser disse 
ting i praksis. Meget inspirerende og prisværdig.  

Her er min historie, som måske kan hjælpe andre med, at komme i gang efter 
beviset og at en lille tur f.eks. til Strandbyen med kaffen, kan være en 
fantastisk oplevelse og hvordan det så småt kan udvikle sig til længere 
strækninger. 

Jeg er ikke helt grøn, tog beviset for ca. 5 år siden. Der stod jeg med et bevis 
og turde ikke tage ud i kajakken alene. Lysten var der. 

Pist væk, var alle mine gode holdkammerater fra forårets kursus, spredt for 
alle vinde og gode råd var dyre. 

Igennem Ibs fantastiske tilbud om at lære mere teknik mødte jeg en person, 
der var varm på at ro ud, ikke for langt og vi skulle have sanserne med.  

Vi begyndte med at ro til Strandbyen og det udviklede sig. Det blev 
Ommelshoved, Langholmshove, Halmø rundt, Drejet, Birkholm og en uges 
kajaktur i det Fynske m.m. 

Efter en knæoperation for to år siden, troede jeg, at det var slut med at ro 
kajak. Men ved min gode kajakvenindes hjælp og andre i kajakklubbens 
optimisme, kom jeg godt i gang igen.  
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Min pointe er, at jeg blev sku super helt på mit plan. En tur til Strandbyen er 
lige så godt for en nybegynder og prisværdigt for en nybegynder, som heltene 
jeg har beskrevet først i historien, husk de har mange år på bagen og alle skal 
begynde et sted. Godt at have nogle at se op til , men lad dig ikke bremse af, 
at alle skal være superhelte på samme plan. 

Håber på godt forår/sommer/efterår, hvor kajakkerne kan blive rørt. 

Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag på tur med Ken 

Ken inviterer ofte – tit en gang om ugen – på ture af kortere eller længere 
varighed. Han har allerede i år været ude med en tur til Trillerne, så det er 
bare om at ”hoppe” i kajakken og tage imod tilbuddene.  

For os der elsker kajakture er det altid en stor/god oplevelse at være i tæt 
kontakt med naturen, og for en uerfaren tryghedsnarkoman som mig, er det 
optimalt at følges med en prof. guide som Ken.  
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Havørn over Halmø 

Ken er en dygtig og erfaren kajakroer, der stort set behersker alverdens 
teknikker, altså med undtagelse af rul, det gider han bare ikke.  

Ken kan navigere og lægge en kurs, så vi under hensyntagen til vind, strøm 
og vejr, når vores mål uden større ”svinkeærinder”.  

Det er altid trygt at ro sammen med Ken.  På hans særlige rolige måde bliver 
du guidet af sted i med - og modvind og du mærker, at han hele tiden har tjek 
på, om du magter opgaven eller trænger til en hjælpende hånd. Han sejler 
aldrig hurtigere, end du kan følge med, og man/jeg oplever og får det indtryk 
at – ” hold da kæft, du er lige så god som ham”. Du kommer hjem fra turen 
med en lille sejr, og noget har man vel lært – tak for det Ken.  

Jeg har været på ture med få eller flere deltagere, en enkelt gang var det blot 
Ken og mig der roede ud.  

Den 30. maj 2017 roede Ken, Margrete og jeg til Halmø for at glo på havørne. 
Ken vidste, at de var der, og vi ville så gerne se dem. Vi fik en stor oplevelse 
med masser af havørne i lang tid. Hjemturen blev lidt barsk; Ken og Margrete 
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roede lystigt af sted, jeg hang på med alt, hvad jeg havde lært. En 
uforglemmelig tur – tak skal I have begge to.  

På en anden tur var det kun mig, der dukkede op.  

Ken havde tilbudt en tur rundt om Strynø, så dem, der havde lyst, kunne bare 
dukke op på det angivne tidspunkt og ro med. Ken havde mod på turen, trods 
det beskedne fremmøde (kun mig),og  jeg var fyr og flamme.  

Vi kom af sted, og det blev en ualmindelig god tur. Vejret var også med os, 
så det var bare om at nyde det.  

Hermed gives mine positive oplevelser videre til klubbens øvrige medlemmer 
med opfordring til at møde op, når han annoncerer en tur. Jeg møder i hvert 
fald op, så tit jeg kan, og især hvis han arrangerer en tur gennem Svendborg 
Sund, rundt om Tåsinge, og måske hjem via Drejø.  
Vagn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motions-roning fra Kajakhuset i Ærøskøbing 

Vi, Anne og Else, har planlagt at ro fra Kajakhuset i Ærøskøbing 
en gang ugentlig her i forsommeren – tirsdage kl. 17. 
Vejret og tiden skal selvfølgelig være til det. 
Er du frigivet og forventer du ikke instruktørvejledning, vil det 
være hyggeligt, hvis du vil ro sammen med os. 

Et godt råd til pleje af din finne 

Jeg har altid en flaske eddike med i kajakken. 
Og når turen så er slut og kajakken skal vaskes, 

så slutter jeg af med at hælde lidt eddike ned til finnen. 

- Nu kører finnen som smurt 😊/Anne 
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Instruktion IPP3 

Kom og vær med til at træne til IPP3 niveau. 

Vi starter første gang onsdag den 4. april kl. 18-20 klar på 
vandet og søndage fra 9-11. 

Når du har tilsluttet dig gruppen, regner vi med du kommer, 
medmindre du melder fra. 

Dette er en god anledning til at træne og ro sammen med 
andre klubmedlemmer og have det sjov, mens vi udvikler 
teknikkerne og bliver bedre til at styre vores kajak. 

Der er lagt op til, at gruppen er selvkørende, og på skift står 
for at arrangere, hvor vi skal hen og hvad vi skal øve os i. 

Der er flere med IPP3, der har udvist interesse for at være 
med også, og som altid gerne vil hjælpe og rådgive. 

Men ellers er der lagt op til, at gruppen selv styrer, når den 
gerne vil have hjælp og råd. 

Når vandet bliver varmere, kan vi tage fat på rulletræning. 

Venlig hilsen 

Mette, Cecilie, Anya, Mads, Ida Marie, Ib, Lars, Lisbeth, 
Margrethe, Mathias, Jan, Niels-Jørgen og Susanne 
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Der er Åbent Hus i Marstal Kajakklub 

søndag d. 22 April kl. 13.00 – 15.00 
 

- Så kom forbi og få en snak med medlemmerne, de er så søde… 
 

Vi starter voksent begynderhold 
mandag d. 30. april kl. 17.00 – 20.00 

- Med ekstra træning om torsdagen kl. 18.00 – 20.00 
 

Årskontingent inkl. begynderkursus, Kajakbogen, IPP2 bevis og super 
oplevelser på vandet. 

 
Pris: Voksne 1500,- kr. Unge u. 25 år: 750,- kr. 

 

Vi glæder os til at se dig…. 

Kontakt 

Kurt Lund 2341 1086 - kurtlund61@gmail.com  

eller 

Thea De Magos 2940 9656 - kajakudlejningen@gmail.com 

Adressen er Taget 4, 5960 Marstal – hvor Klubhuset ligger 
ved ”Det Lille Hav”. 

 Gå til Kajak i Marstal 
 Så starter kajaksæsonen endelig op igen 

 - og du skal med  
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Km- statistik opgjort 31. december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz 57 

Erik 56 

Ida 53 

Josefine R 50 

Dagmar 45 

Hannah 37 

Svea 31 

Ivan 26 

Malthe 18 

Kristine 16 

Sine Ø 2 

Ungdom i alt 391 

Kilometertal under 20 er ikke medregnet for voksne. Listerne i 
Marstal og Ærøskøbing føres hver for sig.  
Kun når bladet udkommer, og til nytår, bliver de to tal lagt 
sammen. 
Kilometer, der er padlet andre steder, vil blive medregnet når de 
indføres i logbogen enten i Marstal eller Ærøskøbing. 

Et lille suk fra Ib, der fører km-protokollen: 

-Skriv tydeligt og gerne med blokbogstaver. 
-Både for- og efternavn (fx har vi flere der hedder Lars…) 
-Det er ikke Ib, der skal regne dit samlede km-tal ud! 
(Brug HUSKEBLOKKEN foran i protokollen. Her skriver du løbende  
dit samlede km-tal, så du slipper for at bladre forvirret rundt 
senere). 
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Km-statistik Total 2017 M Æ I alt  M Æ I alt 

            
Ib Olsen 510 277 787 Michael Sloth 74   74 

Susanne Grube 754   754 Vagn Christiansen 72   72 

Ken Vøge 433   433 Jesper Fuglsang 70   70 

Kurt Lund 221 133 354 Karen Voetmann 70   70 

Anne Lund   312 312 Christian Fuglsang 70   70 

Jan Møller Jensen 9 288 297 Anya Østergård 33 31 64 

Susanne Larsen 268   268 Jens Damgård Jensen   63 63 

Thea de Magos Jensen 258   258 Kresten Petersen 63   63 

Maja Kjær 244   244 Lorraine Hayhes 62   62 

Else Jakobsen 33 197 230 Pia Jepsen 61   61 

Henrik Lindberg 125 37 162 Mette Winther   55 55 

Charlotte Aabye 154   154 Kasper Smed Hansen   55 55 

Margrethe Dantzer 72 52 124 Elisabeth Lauritsen 36 17 53 

Anne Lykke Arrias 120   120 Carsten Noe 51   51 

Klaus Fynsk Norup 80 37 117 Mathias Pietraszek 49   49 

Astrid Lundgaard   116 116 Lea Grube 42   42 

Lars Bak 114   114 Peter Strand 38   38 

Lisbeth Bak 111   111 Jes Jørgensen   38 38 

Per Thomas Jensen 54 47 101 Hans Eriksen   36 36 

Karna Ravnø 81 20 101 Ingrid Nielsen 32   32 

John Kristensen 100   100 Georgio Andersen (Barres) 31   31 

Jakob Møller 96   96 Ulla Damgård   29 29 

Cecilie Larsen 94   94 Ida Marie Andersen 26   26 

Mads Kyrsting 89   89 Dorte Dihver 26   26 

Niels-Jørgen Bech 57 31 88 Inger Larsen   25 25 

A. K. Aagaard 84   84 Theis Poulsen 24   24 

Lise Lomholt 74   74 Johannes Hansen 23   23 

Jens Andersen 74   74 Dorte Jacobsen 20   20 

     Jonna Munch   20 20 

     Voksne i alt 5282 1916 7198 
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Kalender forår 2018 

 

 
April 

 
Dato 

 
Tidspunkt 

 

 
Tirsdag 

 
17.04 

 
18 - 

 
Tur til Urehoved  
(der udsendes mail) 
 

 
Søndag 

 
22.04 

 
13 - 15 

 
Åbent Hus Kajakklubben i 
Marstal 
 

 
Mandag 

 
30.04 

 
17 - 20 

 
Voksen begynderhold v/Kurt og 
Thea 
(repetition torsdage kl. 18-20) 
 

 
Tirsdag 

 
01.05 

 
15.30 -17.30 

 
Start børn / unge 10 – 16 år 
v/Niels-Jørgen, Thea og Anya 
 

 
Lørdag 
 

 
09.06 

 
12 - 17 

 
Ærødagen afholdes tæt ved 
klubben 

 
Juli 
 

 
Uge 27  

 
 

 
Ugekursus v/ Kurt og Ken 
Start søndag d. 1. juli 
 

 
Juli 

 
Uge 27  
 
til uge 31 
 

 
16 - 18 

 
Kravlegård hver onsdag 
 
Kom gerne og hjælp til 

 
 
 
 
 
 
 
 


