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Generalforsamling i Marstal Kajakklub 29. februar 2016 
 

Formandens Beretning 2015 
 

2015 startede igen med Nytårsrul, det var surt og blæsende og der var dukket 2 
tilskuere, 2 aktive og 1 hepper op. Men hyggeligt og god start på sæsonen. 

Vi havde generalforsamling den 28. februar, hvor man startede med tøndeslagning 
med 8 deltagere og gode udklædninger, der var Kattekonge og Kattedronning. 
Niels-Jørgen var den der stod for afholdelsen, da jeg var i Grønland. Vi sagde 
farvel til Christian Folting og goddag til Jørgen Friis, der kom ind i bestyrelsen. 

Kajakhuset  

Bestyrelsens og hele klubbens store projekt i år har været byggeriet af Kajakhuset 
i Ærøskøbing.  

Naturturisme I/S har ladet bygge et fantastisk dejligt Kajakhus. Kajakhuset er 
tegnet af arkitekt Mads Lindstrøm fra Lumo Arkitekter i Århus. Mads har også 
tegnet de sheltere der er opsat i Øhavet som Blå Støttepunkter, og Kajakhuset 
bliver således det 19. støttepunkt. Kajakhuset er bygget på et ny anlagt areal, som 
Ærø Kommune har givet os en betalingsfri lejekontrakt på. Først måtte de ændre 
lokalplanen, til fordel for os. I det hele taget har alle været aldeles positive over 
for os. 

Byggeriet gik i gang i foråret, stille og roligt. Hans Eriksen var den praktiske gris 
og har i den grad formået at få alt til at fungere. Han sagde folk til og fik 
arrangeret det mega store arbejde at male alle disse berømte cedertræsspåner ude i 
Bøssehage. Han fik det arrangeret, så der var folk til at lange dem til 
håndværkerne og alt er gået stille og roligt. Mange tusinde tak til Hans for den 
store indsats i det hele taget, men også tak til alle jer, der har malet og regeret og 
været en del af tjæreholdet fra Bøssehage, for at få klubhuset op at stå. 

Niels-Jørgen har været overordnet boss på området, haft kontakter til bygherren 
Ole Sækmose, til arkitektfirmaet Lumo og til Naturturismen og Ærø Kommune og 
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til os i klubben. Der har været mange pagajer i vandet, men du har formået at styre 
dem alle. Flot gået. 

Vi havde rejsegilde den 24. juni, hvor de flotteste kranse blev sat op, efter kamp 
mellem bygherre og Sækmoses håndværkere. Der var festlige taler og der var øl 
og røde pølser, som det sig hør og bør.  En festlig dag i skøn sol, hvor mange var 
mødt op og nogle kom naturligvis sejlende i kajak. 

Samtidig har Niels-Jørgen søgt fondsmidler, så vi har fået penge fra SE 
Vækstfond, der har bevilget klubben 90.000 kr. til indkøb af 6 havkajakker til 
Kajakhuset i Ærøskøbing.  Ærø Brand Fonden har givet et tilskud på 10.000 kr. til 
fast bund, aptering og kajakvogne til Kajakhuset i Ærøskøbing. Der var 12.000 kr. 
fra Sydbank Fonden til fast belægning i Kajakhuset. Søby Værft Fonden har 
doneret 16.500 kr. 

Tak for det store arbejde med at holde byggeriet i gang og med at søge 
fondsmidler. Det har du gjort imponerende flot - Niels-Jørgen. 

Kurt har søgt Rise Sparekasse om penge til indkøb af kajakker, og de har bevilget 
os 5.000 kr. 

Det er mit håb, at vi med de fine faciliteter på øen, vil kunne trække endnu flere 
medlemmer til. Nu må det være op til befolkningen og medlemmerne at være 
aktive.  Vi har besluttet at holde indvielse af Kajakhuset den 16. april kl. 14.00. 

Kajakforåret 

Instruktørerne 
Instruktørerne var på vintertur den 16.-18. januar ved Fynshoved via Odense Å. 
Det var en mægtig god start på året, der var vind og vand og bølger. Vi havde god 
mulighed for at lære hinanden at kende og prøvet teknikken af. Det var koldt og 
regn og sol. Typisk vinter i DK. 
Vi sov i en lille hytte på 25 km2. Vi var 5 mand og alt vores udstyr. 
 
Det er vigtigt for en kajakklub at have gode og engagerede instruktører. Det er 
heldigvis lykkedes i årene her efter flytningen til Det Lille Hav at få opbygget en 



5 
 

gruppe på en halv snes stykker, hvor de fem er Instruktør 2 efter prøve, og andre 
er vordende / hjælpeinstruktører. Det er rigtig vigtigt at være flere om instruktør-
opgaverne, men også at kunne hjælpe og inspirere hinanden. Og det er lykkedes 
over de sidste 5 år at skabe en tradition for løbende vintermøder og i de sidste 3 år 
tillige at mødes en weekend.  
I det tidlige forår blev der afholdt instruktørweekend, hvor Kurt og Ida stod for 
arrangementet. Der var yoga, der var lege på vandet, med cases hvor der fx var 
panisk roer, og redninger i det kolde vand. Der var teltsauna og der var film med 
rul og rul, og så havde instruktørerne en dag i svømmehallen i Svendborg, hvor de 
øvede det, de havde set på filmen og meget mere. Sådan en weekend er guld værd. 
Senere på efteråret afholdt vi også en lørdag eftermiddag med instruktør ting, hvor 
der blev lavet redninger, bugsering, øvelser med at ringe efter hjælp, når man 
ligger i vandet, sejle en fyldt kajak og kravle op på molen i hård vind. 

Vi er hele tiden på jagt efter nye og flere instruktører, så hvis nogen går og har 
lyst til at hjælpe i første omgang og se om det er noget, der kunne interessere, så 
sig det til os. Vi vil gerne være flere. 

Vi startede ro sæson 2015 med arbejdsdag og standerhejsning lørdag den 11. 
april fra kl 9.30-14. Der blev støvet af, fejet og tjekket op på skørter og udstyr. En 
hyggelig dag som sluttede med fælles frokost.  
 
Den 19. april var der tur til Svendborg Svømmehal, hvor der blev øvet rednings-
øvelser i det varme vand. 

Åbent Hus 
 
Søndag den 26. april havde vi Åbent Hus. Vejret var ikke fantastisk, men det 
betød at de der kom, virkelig havde lyst til prøve at ro havkajak. Jeg har hørt om 
en enkelt, der var så uheldig at vende rundt med kajakken, lige så snart han lagde 
ud fra broen. Det blev en kold oplevelse, og selv om han har lovet os at komme 
igen og ro kajak når vandet er varmt, har vi endnu ikke set ham. Men mange fik 
lyst til at komme i gang med at ro havkajak, og mange af deltagerne kom igen 
dagen efter til begynderholdet. 
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Begynderhold 

Mandag den 27. april startede begynderholdet med næsten 30 kajakker på vandet. 
Der var meget at se til for Thea, Kurt og Henrik. I havde både mandagstræningen, 
ekstra træning om torsdagene og alle de ekstra aftener, I også lige var der. 

I fik stort set frigivet hele holdet, de sidste kløede I på med efter sommerferien. 
Det er et imponerende stykke arbejde I lægger for dagen. I skal have en kæmpe 
tak for det flotte arbejde. 

Børnehold 
Tirsdag den 28. april startede Thea og Niels-Jørgen børne- og ungeholdet op igen 
og jeg fra juni af. Børneholdet fortsætter også i efterårssæsonen. Det er nogle 
dejlige tirsdage, med fuld tryk på og fantastiske oplevelser for både børn og 
voksne. 

Der bliver kælet for disse unger og lavet gode oplevelser hver uge. Før 
sommerferien bliver der lavet afslutning med mad og lege og den sidste dag i 
efteråret, før vi stoppede, oprandt den smukkeste dag med sol og stille vejr. Det 
var første gang børnene oplevede det, så det var en ekstra gevinst, da der skulle 
leges stafetlege på vandet. 

Der er forældre, der kommer og hjælper til og vi har meget stor hjælp af Emma og 
Cecilie, som startede på HF efter ferien. Mange tak til jer alle, for den store 
indsats I lægger tirsdag efter tirsdag. 

Om onsdagen har Ib ledet teknikholdet. Denne fantastiske service, som alt for få 
siger tak til. Men de der møder op, har fået rigtig meget med sig. 

I juni havde jeg tilbud om rulletræning. Det var meget få, der var interesseret i det. 
Men vejret var bestemt også imod. Tak til jer der mødte frem. 

Skilte 
I foråret fik Niels-Jørgen arrangeret, at der kom skilte op med vores navn og logo. 
Skiltene er opsat både på vores klubhus mellem indgangsdørene og på gavlen af 
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kajakskuret. Så nu er der ingen, der kan være i tvivl om, at det er Marstal 
Kajakklub, der hører hjemme i de flotte bygninger på kanten af Det Lille Hav. 

Varme i kajakskure 
 
Der var blevet klaget over for høj temperatur i opbevaringsskurene til kajakkerne. 
Vi havde en del kommunikation frem og tilbage med Lokale- og Anlægsfonden, 
som jo har stået bag vores byggeri. Men det endte med et afslag fra Lokale- og 
Anlægsfonden om at betale for tiltag til at mindske varmen i kajakskurene. 
Klubben har derfor selv måttet bekoste opsætningen af en kanalventilator, der kan 
blæse 800 m3 kølig luft per time ind i kajakskuret, når det er nødvendigt. Vi håber, 
at dette er nok til at nedsætte temperaturen tilstrækkeligt.  
Ellers må vi prøve at smøre skyggepasta på undersiden af trapezpladerne. 
Nu var sommeren 2015 ikke den varmeste, så vores erfaring indtil videre er ok. 

Aktiviteter i klubben 

I foråret havde vi Kravlegårde med VUC, hvor Henrik kom med sine idrætselever. 
Mange af dem fik en sjov og anderledes oplevelse, og nogle af dem startede 
efterfølgende på begynderholdet. 

Den 18. juni havde 4.-6. klasse på Marstal Skole idrætsdag hvor vi igen afsatte 
instruktører til, at to hold kunne komme på vandet. De 24 børn, der havde valgt 
kajak, fik nogle fornøjelige timer på vandet. 

Ærødagen blev afholdt den 13. juni i Marstal på arealet rundt om kajakklubben. 
Marstal Kajakklub lagde lokaler til planlægningsmøderne, og Jørgen Friis var 
tovholder for os, tak for det.  

Mange foreninger på Ærø, havde en stand og præsenterede deres forening fra den 
allerbedste side. Der var hunde agility, en flot bryllups oase, hvor par fra hele 
Europa blev viet. Der var veterantraktorer, og politiet viste deres patruljevogn 
frem. Masser af lækre stande med fantastisk mad.  
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Kajakklubben havde en fin placering lige midt i det hele. Der var mange der 
besøgte klubhuset og kommenterede vores fantastiske udsigt ud over Det Lille 
Hav med badehusene og Østersøen i baggrunden.  

Vi havde to aktiviteter: opvisning og kravlegård for børn. Ib havde sammensat en 
fin opvisning, hvor deltagerne lå i flåde og derfra skiftedes til at vise forskellige 
færdigheder. Imponerende at se bredden i klubben. Der blev vist forskellige 
former for redningsøvelser, bugsering, styretag, kantning, rul og ikke mindst 
fantastisk balance af de yngste, der kunne vise, hvordan man lige rejser sig op i 
sin kajak og ror. Tak til alle jer der var på vandet og præsenterede et flot show.  

Efterfølgende havde vi på Ærødagen kravlegård for børn. Her var der cirka 20 
børn på vandet, som fik en herlig oplevelse. 

Fællesture 

På sidste Generalforsamling blev der diskuteret behov for fællesture, hvem skulle 
arrangere og hvordan. Det endte ud i, at forskellige medlemmer tog initiativ til at 
arrangere vidt forskellige ture, og med rimelig god succes, synes jeg. Jeg 
opfordrer til, at vi efter Generalforsamlingen drøfter, om vi skal gøre på samme 
måde i år.  

Der har bl.a. været arrangeret ture: Urehoved rundt, til Birkholm, Ærø Rundt i 
pinsen, solopgangstur til Ristinge Havn, Gudenå turen over 4 dage. Rigtig flotte 
arrangementer, som jeg skylder arrangørerne stor tak for. Flot planlægning og 
afholdelse. 

Det er en rigtig god ide, at forskellige medlemmer tager ansvar for at arrangere 
ture. Det giver en god social mulighed for at lære nye som gamle medlemmer at 
kende, at fastholde medlemmer, at lære nye ting men også mulighed for nye 
udfordringer i trygge rammer. 

Søndag den 31. maj fortalte Nicolai fra Nicus Nature i Svendborg om sit arbejde 
med at udvikle nye kajakker, hvordan han fik ideen til kajakkerne, inspirationen 
fra de grønlandske og fra Nigel Foster, selve produktionen og det arbejde der 
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fulgte med. En spændende dag, som også var relevant, da mange her jo har købt af 
hans kajakker 

En dag som Kurt havde arrangeret med sandwich også.  Hermed opfordring til 
andre medlemmer om at arrangere lignende arrangementer, som gør klubben 
levende og spændende. 

Sommeraktiviteterne – HCM 

Hen over sommerferien havde vi traditionen tro travlt med HCM.  

I år havde Ibs turhold for frigivne EPP 2’er kun 2 deltagere. Det var klub-
medlemmer, som havde en dejlig uge med Ib i Det Sydfynske Øhav. Men 
desværre ikke noget, der gav så mange penge i klubkassen. 

Ib har i år valgt at sige stop. Ikke flere Øhavsture fra hans side om sommeren. Jeg 
vil derfor sige Ib mange tusinde tak for den store indsats du har ydet her. At være 
afsted en hel uge med kursister er rigtig flot, det kræver total opmærksomhed og 
et stort ansvar, som du har udvist og til fulde levet op til. Mange tak til dig kære 
Ib. Tror Minna bliver glad nu, over at kunne se lidt mere til dig måske. 

Vores sommer ugekursus for begyndere, med Kurt og Thea som instruktører, var 
slet ikke fyldt op. Halvdelen af deltagerne var børn og den anden halvdel 
medlemmer, så det gav også for lidt i kassen. Vejret i den uge var forfærdeligt, der 
var hård kuling og regn, som ikke inspirerede nogen som helst til at bestille en 
sidste øjebliks tur. 

Vores Kravlegårdsarrangementer hver onsdag hen over skolernes sommerferie var 
sjove og hektiske som vanligt, men heller ikke her var der så mange deltagere som 
vanligt. Vores indtjening blev derfor mindre end budgetteret. 

Kravlegård er jo et tilbud til alle. Mod betaling kan man at få en tur i kajak her i 
Det Lille Hav. Frivillige møder troligt op, sælger billetter, instruerer, slæber 
kajakker og udstyr ud og ind og ligger på hovedet og stiller pedaler. Nogle 
hjælpere har vi altid på vandet, som sejler omkring og hjælper der hvor behovet 
er, og trækker kaninerne fri af sten og pæle. Det er rigtig hyggeligt og ofte også 
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totalt hårdt og hektisk, at få alle de her mennesker ud og have en god oplevelse. 
Bagefter drikker vi kaffe og spiser kage og evaluerer og hygger og får vendt 
dagen. 

Mange tak til alle jer, der kommer og hjælper her. Tak til Thea og Kurt for at have 
kørt det her ugekursus i møgvejr og tusinde tak til Ib. Det er store veksler der 
bliver trukken på jer. Klubben er meget taknemmelig. 

HCM er en frivillig instans og jeg vil gerne takke alle de aktive medlemmer, som 
har ydet en indsats, stor eller lille, det er her vi tjener penge til ”smørret”. Så alt 
har betydning. 

Øvrige aktiviteter 

Vi har også i år haft mange gæsteroere, som har lånt en nøgle og benyttet vores 
faciliteter. Det er dejligt at kunne tilbyde denne gæstfrihed, og vores gæster 
udtrykker altid begejstring for vores faciliteter. 

Ærø Kommune har tilbudt os at kunne benytte svømmehallen til kajakaktiviteter. 
Det er en glædelig nyhed, som vi har takket ja til. Hidtil har vi flere gange årligt 
pakket kajakker på trailer og taget en tur til Svendborg gamle svømmehal. 

I efteråret fik vi uddannet 8 basinreddere, der var oppe til prøve og bestod flot. Vi 
startede op efter jul og reserverede 4 torsdage i de første 4 måneder. Endnu en ny 
aktivitet, som vi skal høre mere om til næste generalforsamling. 

I efteråret havde vi en hyggelig klubaften, hvor Else fortalte om kajaktur rundt 
Mors sammen med Anne og Charlotte. Det var en spændende beretning, der blev 
krydret med billeder fra den hårde tur, og som de gav udtryk for, havde været en 
kæmpe oplevelse. 

Det var spændende for os mange tilhørere, der havde en hyggelig aften i klubben, 
hvor Anne havde lavet god mad til os. 

Det er altid spændende at høre om andres ture og oplevelser, og alle er 
velkommen til at komme og fortælle. Der har været mange oplevelser for 
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medlemmerne i år, vi har i bladet kunne læse om ture i det Sydfynske, White 
Water kursus, Wales og Grønlandsk Symposium og Gudenåen. Ture som gør folk 
glade og giver inspiration til dem selv og andre, når de bliver videregivet. Det er 
da herligt. 

Vi havde en fin arbejdsdag sidst i oktober, hvor der blev gjort rent og gennemgået 
kajakker og udstyr.  

Efterfølgende havde vi som sædvanlig frokost som klubben gav og så afholdt vi 
stumpmarked. En rigtig god ide, desværre var der ikke så mange der havde 
medbragt noget til salg, men lidt handel kom der ud af det. 

Vi afholdt julefrokost den 5. december. Desværre var det for blæsende til at vi 
kunne sejle med julepyntede kajakker, så mange var bedrøvede over dette. Det gik 
nu ikke ud over frokosten, hvor de enkelte deltagere sædvanen tro havde medbragt 
en herlig ret, så alle gik mætte og tilfredse derfra, efter endnu en hyggelig aften. 

Ib har igennem mange år været bibliotekar for vores kajakbibliotek.  

Det har ikke været nogle travle år, og vores medlemmer har brugt det ganske lidt. 
 Det burde være tættere på medlemmerne / klubhuset, men jeg kan sagtens 
forestille mig, at det svinder i samlingen, hvis der ikke er en eller anden kontrol på 
det.  

Hvis man mener, at en bibliotekar stadig er den bedste løsning, fortsætter Ib 
gerne, selvom det også ville være fint, om der var nye øjne, der kikkede med. 

Jeg vil gerne høre nogle bud på dette efterfølgende. 

Vores hjemmeside trænger til et løft, og Karna gør hvad hun kan, for at få 
kalender opdateret og sat nye billeder ind. Vi efterlyser en, der kunne tænke sig at 
være ansvarlig for den og holde den opdateret. 

Det vil jeg også gerne have bud på. 
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Medlemmer 

I alt havde vi i 2015: 104 medlemmer, fordelt på 93 voksne og 11 børn/unge mod 
året før 108 medlemmer. 

Kilometer 

I 2015 kilometer i alt: 415 fra børn og 12.365 fra voksne = 12.780 km. Altså 448 
km flere end i 2014, hvor der blev roet 12.332 km. 

Tusinde tak til alle i klubben for den store indsats I lægger her. Klubben er ikke 
noget værd, hvis ikke her er aktive medlemmer. Så bliv ved med at være aktive, 
tag ansvar og lad jer inspirere til nye aktiviteter og få dem indført her. 

Så vil jeg gerne takke for ordet. Jeg takker for den tid jeg har haft her. Det har 
været spændende, udviklende, udfordrende og sjovt at være en del af bestyrelsen. 

Nu vil jeg ønske den nye bestyrelse god vind fremover, og bakke op om det I 
foretager jer og arrangerer. 

Mange tak /Susanne 

Kajakringroning 

Tekst: Ken Vøge – foto: Lilian Stubbe 

Klubben plejer at have tøndeslagning fra kajak som optakt til 
generalforsamlingen. Da generalforsamlingen først blev afholdt i begyndelsen af 
marts – altså længe efter fastelavn – mente bestyrelsen at tidspunktet for 
tøndeslagning var forpasset. Hvad så - skal vi droppe eventen eller finde på noget 
andet. Det blev noget andet, der kom på programmet. 

I bestyrelsen traf vi det valg at det skulle være en ”ringridning” i kajak. I Skovby 
var man i besiddelse af ringapparat og lanser, der kunne anvendes, og vi fik 
fremskaffet nogle ringe der kunne flyde og som passede i ringapparatet. Så skulle 
Niels-Jørgen bare sætte galgen op, og så var vi klar til den nye event. 
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Klokken 14 var 6 roere klar. Efter en enkelt prøvetur gik løbet i gang. Vejret var 
rigtig fint uden for meget vind. 

Vi skulle ro med en passende hastighed hen til galgen og fiske ringen med lansen. 
Det lyder let, men det krævede koncentration og balance at udføre det. Godt at det 
ikke blæste 10 m/s fra syd, så havde det også krævet en del at holde kursen i det 
afgørende øjeblik. 

Dommerteamet brokkede sig undervejs – de mente vi sejlede for langsomt. Efter 7 
ringe kom vi til opløbet. Nu var vi jo i ”træning” så Kurt der passede galgen 
indlagde forhindringer, ved at få denne til at hoppe og svinge. Det kostede et par 
ringe. 

En ny udfordring blev at hvis man kunne tage ringen stående ville den tælle 
dobbelt. Thea tog udfordringen op men missede. Godt forsøgt! 

Efter 10 ringe var dysten afgjort. Jørgen Friis fik flest ringe og var dermed vinder 
af dysten. Ib blev præmieret for ”Bedst udklædte” kajak. 

 

Dagens gang 

Efter den spændende kajak-ring-roning blev det tid til den årlige general-
forsamling. 

Omkring 23 medlemmer var samlet ved bordene i klubhuset d. 12. marts 2016. 
Der blev som vanlig serveret kaffe og kringle. 

Susanne bød velkommen og foreslog Jes, som dirigent, hvis der ikke var andre 
forslag. Jes blev valgt og godkendte at generalforsamlingen blev holdt iflg. 
reglerne. 

Herefter fik Susanne ordet, for at aflægge formandens beretning for året, der er 
gået. 

Spørgsmål til beretningen og bemærkninger herefter var vedr. klubbens bibliotek. 
Ib har indtil nu opbevaret flere DVD’er, som medlemmer frit kan låne. Der har 
ikke været meget aktivitet i forhold til dette de sidste år. Der er behov for øget 
kendskab til denne mulighed, samt evt. nyt materiale. Bestyrelsen opfordres til at 
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arbejde med muligheder for dette.  Der foreslås også evt. samarbejde med 
biblioteket.   

Hjemmesiden er gammel og systemet er svært at arbejde med. Det er svært at 
arbejde med billeder og teksten til dem. Det bør se ordentligt ud og være 
opdateret.  Bestyrelsen opfordres til at arbejde med dette. 

Herefter stemte alle ved håndsoprækning for godkendelse af beretningen. Ingen 
stemte imod. 

Jørgen Friis fik ordet for at fremlægge regnskabet. Dette blev gjort enkelt og klart. 
Og Jørgen vurderede, at vi har en sund forening i god udvikling.  Der er ved 
fundraising blevet mulighed for at købe bl.a. 8 nye kajakker. Der er nu 2 huse at 
holde og der forventes mindre indtægt fra bl.a. HCM. Klubkontingent forbliver 
uændret i 2016.  

Der var kun få opklarende spørgsmål. Og regnskabet blev godkendt ved 
håndsoprækning. Alle stemte for. 

Der var ingen forslag til behandling. 

Så næste punkt var tillidsposter:  

Susanne Grube ønskede ikke længere at være med i bestyrelsesarbejde. Susanne 
Larsen havde lovet at modtage valg, selvom hun var fraværende. SL blev herefter 
valgt. Niels-Jørgen og Karna modtog genvalg og Ken Vøge blev valgt til 
suppleant. Til ny reviser blev Elisabeth Lauritsen valgt og Birthe Grønne blev 
suppleant. 

Jes afsluttede mødet og Niels-Jørgen fik ordet for at takke Susanne for godt 
arbejde gennem de mange år, samt overrakte en buket blomster og en check fra 
Nicos kajakbutik. Susanne fortsætter som instruktør, så klubben har fortsat glæde 
af hendes kompetente viden og evner.  

Det er samme nøgle til det nye hus i Ærøskøbing, som til klubhuset i Marstal. 
Astrid modtager de gamle nøgler og tilbagebetaler de 100 kr. vi har betalt for 
dem.  Flere benyttede sig af at få dette ordnet i forbindelse med 
generalforsamlingen. Vi blev 17 til spisning efter generalforsamlingen.  Maden 
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var som altid udsøgt lækker, dejlig og stærk og rigelig. Så vi nød endnu engang 
Annes Landkøkken og med en øl eller et glas vin fik vi masser af god snak på 
tværs af bordet. Bordet var bare så forårsflot med hvide vintergækker i potter hele 
bordet langs. Der blev også i forbindelse med spisningen overrakt en flaske vin til 
Jørgen, der blev vinder af Ringroning i kajak konkurrencen. Og Ib fik en flaske 
som præmie for flottest udsmykkede kajak.  

 Else 

Tak Susanne.. 

Det virker som var det timet. Februar 2006 var du den eneste til at påtage dig 
jobbet som formand, og så her i 2016 præcis 10 år efter, går du stille og roligt fra 
med applaus. Skal jeg personligt slå ned på det vigtigste, som din indsats har 
betydet for mig, er det helt klart: Du har gjort det sjovt at være medlem i en 
kajakklub! 

Jeg har sejlet småbåde siden jeg var 15 og aldrig haft andet behov end at være 
’privatist’ med kanoen liggende i garagen, og den kvarte verden ellers liggende 
parat derude via taget på en gammel Volvo. I midten af 90erne vovede jeg mig ind 
i den fine gamle Klampenborg Kano og Kajakklub, forkortet KKKK, for bare at få 
mulighed for at låne en havkajak, som jeg havde forelsket mig hovedkulds i efter 
et par småkurser. Klubben, der af de lidt spydige lokale blev kaldt ’Klampenborg 
Kage og Kaffeklub’, var godt nok mest optaget af at være stedet, hvor de unge 
mødtes, og det var kun ganske lidt, jeg kunne bruge den til. Jeg fik dog sparet 
sammen til en North Shore selv, og fandt derefter så også plads til den i min 
garage. 

I 2002 flyttede jeg og Minna til Ærø. Havde bestemt ikke travlt med at blive 
medlem i den lokale klub og stornød at boltre mig på kryds og tværs i dette 
smukke Øhav. Blev så nærmest shanghajet til klubben med forespørgsel om jeg 
ikke også kunne være medlem af bestyrelsen? Og forresten manglede der også en 
næstformand, - og for resten var der altid brug for instruktører. Jo, det gik stærkt 
dengang med den markant topstyrede ledelse. Nok for topstyret til mig, men det 
var sjovt at undervise, der var søde mennesker, og jeg lærte Susanne at kende. 
Fællesture var en alene tur om fredagen, megen energi blev brugt for at holde 
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HCM flydende og helst med overskud, men julefrokosten med fornem harmonika 
musik, - det var klubben god til! 

Omkring årsskiftet 05/06 var der voldsom uro i bestyrelsen, og jeg var på vej til at 
melde mig ud, da formanden pludseligt trak sig fra den ene dag til den anden. Det 
gik pludselig ret skræmmende op for mig, at jeg nu var formand! Heldigvis ikke 
længe, Susanne påtog sig seletøjet og initiativet og et formandsjob, der trængte 
gevaldigt til at blive opdateret.  

Og det må jeg så sige, at det blev! 

Bare en måned efter generalforsamlingen tog Susanne initiativ til at søge Lokale- 
og Anlægsfonden om penge til et nyt klubhus ved Det Lille Hav. Sandelig om det 
ikke lykkedes, og i de næste 4 år var Susanne primus motor ved regulært at 
nystarte klubbens historie og bogstaveligt i helt nye omgivelser. En lang og sej 
periode, men helt sikkert samlende for medlemmerne, selvom der blev trukket 
store veksler omkring al det selvbyggeri. Men vores hus, det blev det, også med 
de mange bygge- og økonomimøder, ansøgninger og kedelige ventetider, når 
nogen forsøgte at stikke en kæp i hjulet. 

Nåede vi ’kun’ det? Nej da, - i samme periode blev der taget initiativ til at lave 
redningskurser med indbudte eksperter, tid til at fortsætte ungdomsafdelingen med 
herlige overnatningsture, - der blev eksperimenteret med fællesroningen i 
forskellige udgaver, og en enkelt stor fællestur blev det også til. Der blev 
renoveret Orca’er, skabt en ny filial i Ærøskøbing, det lille A4 og 
boghandlertrykte blad (og altid med formandens klumme forrest) voksede og blev 
landets smukkeste med farvetryk og totalt fri for annoncer. En hjemmeside kom 
også op at stå i disse frugtbare år. Vi fik renoveret det professionelle HCM til at 
være et frivilligt team af instruktører med henblik på at skaffe klubben et par 
ekstra skillinger til økonomien, der blev skaffet en del sponsorater (og ikke mindst 
Susanne har været god til det), der blev også penge til at skaffe grej til kajakpolo, 
vi begyndte at tage til Svendborg gamle svømmehal med kajakker, fik flere 
instruktører, der i den kolde årstid både begyndte at padle vinterkoldt, men også at 
bruge vinteraftener og endda weekender til at udveksle ideer og lære af hinanden. 
Af de mere specielle Susanne-ideer, kan nævnes tørrul (med reb), yoga, 
kajaktimer med strejkende sygeplejersker og stimer af kajakker ude for at hilse 
dronningeskibet velkomment. Og jo, også vores klub lærte at begå sig med kage 
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og kaffe og middage, ikke sjældent med foredrag og billeder, og man har altid følt 
sig velkommen ved Det Lille Hav. 

Vi har heldigvis været mange om det, - om det at skabe den gode klub, men det er 
vist svært at overdrive Susannes rolle som tovholder og inspirator, om det så har 
været i malerbeskidt heldragt, i fint dress og bevæbnet med årets beretning ved 
generalforsamlingen eller i professionel tørdragt som en af klubbens bedste rullere 
og rejsevant fra kurser og barske løjer i store og også udenlandske bølger. 

Imponerende så fin kontakt du har haft til alle i klubben, så varmt velkommen du 
har budt alle, så god du har været til at få folk til at hjælpe med og så inspirerende 
dit skralder af en overdådig latter har været, når der var en sjov vinkel i luften.  

Vi accepterer din afgang og gør det også med sindsro, fordi du netop har formået 
at gøre dit til, at gamle og nye medlemmer står klar til at tage over og få chancen 
for fortsat at vise og opleve, hvor god en klub Marstal Kajakklub i din 10-årige 
periode er blevet. 

Ib 

Nyt fra bestyrelsen 

Den 12. marts 2016 afholdt vi generalforsamling i Marstal Kajakklub. Der var 24 
medlemmer til stede ved generalforsamlingen.  Regnskabet for 2015 blev 
enstemmigt vedtaget og det gjorde budgettet for 2016 også. Vi fastholder de 
nuværende kontingentsatser.  

Ved denne generalforsamling havde Susanne Grube, vores formand gennem 
mange år, valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi kommer til at savne Susannes 
engagement, humør og ”gå på mod”. Men heldigvis fortsætter Susanne arbejdet 
som instruktør for børneholdet og hun vil fortsat hjælpe til i klubben. Susanne fik 
overrakt en stor buket blomster og et gavekort til Nicus Nature på 500,- kr. som 
tak for sin store indsats for foreningen. 

På vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede 

bestyrelsen sig: 

Formand: Niels-Jørgen Bech (valgt 2016) 

Næstformand: Kurt Lund (valgt 2016) 
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Kasserer: Karna Ravnø (valgt 2015) 

Menige medlemmer: Jørgen Friis (valgt 2015) og Susanne Larsen (valgt 2016) 

På bestyrelsens vegne 

Niels-Jørgen 

 

Kajakhuset Ærøskøbing 

-Er færdigt og klar til indvielse. 

Lørdag den 16. april kl 14 er der indvielse af Kajakhuset Ærøskøbing. 

 

Programmet for indvielsen bliver som følger:  

Der vil blive holdt indvielsestale, og snoren skal klippes. Seks nye kajakker, 
sponseret til Kajakhuset, skal bæres ind af klubbens medlemmer. Derefter bliver 
der opvisning i havkajak ved Andreas Holm, tidligere Danmarksmester i 
havkajakteknik og sølvmedaljevinder i kajakrul. Andreas kommer og laver et 
underholdende show med teknik, redningsøvelser, rul og akrobatiske øvelser i 
kajak. Der vil også blive serveret en forfriskning. 

Til indvielsen har vi fra bestyrelsens side inviteret alle medlemmer af Marstal 
Kajakklub, Naturturisme I/S, arkitektfirmaet LUMO, medlemmer af Ærø 
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kommunalbestyrelse, Havnefogeden, de lokale og udenøs fonde der har ydet 
tilskud, samt de firmaer og dygtige håndværkere der har arbejdet på Kajakhuset.  

Med en annonce i Ugeavisen Ærø inviterer vi desuden alle interesserede til at se 
vores nye kajakhus og samtidig se Andreas Holm vise nogle af alle sine 
færdigheder i kajak. Som der står i Ugeavisen er alle hjertelig velkomne. 

Kajakhuset, baggrund: 

I samarbejde med Naturturisme I/S har Marstal Kajakklub opført et Kajakhus af 
høj arkitektonisk kvalitet på Trekanten ved Vestre Bådehavn i Ærøskøbing. 
Kajakhusets ene fløj rummer faciliteter, så besøgende gæsteroere kan opbevare 
deres kajakker under betryggende forhold, mens de er turister i Ærøskøbing. Den 
anden fløj råder Marstal Kajakklub over til opbevaring af havkajakker og udstyr, 
så klubbens medlemmer får mulighed for at starte ud under de gunstige forhold 
der er i Ærøskøbing. Marstal Kajakklub har over for Naturturisme I/S en 
kontraktlig forpligtigelse om vedligeholdelse og pasning af hele Kajakhuset.  

Marstal Kajakklubs egenindsats i forbindelse med byggeriet af Kajakhuset har 
blandt andet bestået af frivilligt arbejde. Blandt andet har klubmedlemmer 
tjærebehandlet de 12.000 cedertræsspåner, som bygningen er beklædt med, 
hvilket repræsenterer 350 mandetimer. Desuden er den faste gulvbelægning samt 
den indvendige aptering finansieret af Marstal Kajakklub via lokale og udenøs 
fonde.  

Byggeprocessen siden sidste klubblad udkom: 

Da vi kom ind i 2016 var Kajakhuset næsten færdigbygget, dog manglede Ærø 
Møbler at færdiggøre nogle småting.  

En stor mangel var dog, at huset manglede gulvbelægning. Heldigvis støttede 
Fionia Fond os med 43.000 kr. til fast gulvbelægning. Gulvet blev støbt af 
murermester Per Elmans dygtige folk. Jørn Dreyer og Niels-Jørgen kridtede beton 
ind til dem og i løbet af to dage var der pludselig det flotteste håndglittede gulv i 
Kajakhuset. Et støbt betongulv gør huset langt mere brugervenligt, det forenkler 
vedligeholdelsen, og betyder at regnvandet ledes bort fra huset. Den faste 
gulvbelægning fuldender Kajakhuset Ærøskøbing. 
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Ærø Møbler monterede døre af kompaktlaminat, udskyderstænger og vippebeslag 
på lemmene og færdiggjorde portene. Ole Gilberg fra Ærø Låseservice monterede 
låse på dørene. Nu er det sådan at den samme nøgle passer til alle klubbens låse. 

I uge 8 var der kontrolbesøg fra NaturErhvervsstyrelsen og Naturturisme I/S. De 
skulle kontrollere at Kajakhuset opfyldte de kriterier hvorpå pengene var givet. 
Det var en fin oplevelse, for de var meget positive og roste vores smukke 
Kajakhus.  

Herefter gik Johan Kock, Jørn Dreyer og Kurt Lund i gang med den indvendige 
aptering. Det gamle kajakstativ fra Tyrolerhytten med 20 pladser blev shinet op, 
og Johan og Jørn kopierede konstruktionen og lavede to nye stativer med 
henholdsvis 8 og 12 pladser.  Herefter gik Jørn i gang med at konstruere to 
stativer i rustfrit stål til klubbens udstyr. Stativerne er med hjul så de bliver 
nemme at flytte rundt med og gøre rent under. Undervejs er konstruktionen ændret 
så nu er vi nået til udgave 2,0 der også kan opbevare pagajer. Kurt har lavet 
knager i træ til opbevaring af udstyr både til medlemmer af MKK og til de 
gæsteroere der besøger Kajakhuset.  

I Kajakhusets gavl mod øst er der plads til 24 kajakker. Her er det meningen at 
både klubbens og klubmedlemmernes kajakker skal ligge. I porten ud mod Bjerget 
er der plads til 12 kajakker. De 8 pladser er reserveret gæsteroere der besøger 
Ærøskøbing og har brug for at få deres kajak opbevaret i kortere tid, op til 7 dage. 
Langs kajakreolen i fløjen mod vest er det muligt for gæsteroerne at opbevare 
deres kajakudstyr. 

Gæsteroere skal henvende sig til Turistinformationen for at få udleveret nøgle til 
Kajakhuset mod betaling af et depositum på 200,- kr. Uden for 
Turistinformationens åbningstid har Hans Eriksen stillet sig til rådighed m.h.t. 
nøgleudlevering. Hans Eriksen kan kontaktes på telefon +45 28 49 72 79. 
Låsesystemet er lavet, så den nøgle gæsteroerne får udleveret, kun passer til låsen 
i gavlen ud mod Bjerget. 

1. april 2016 Niels-Jørgen 
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ANNONCE!  

På hjemmesiden har vi i adskillige år haft et link, der hedder ’Kajakbibliotek’.  

Det er bøger, hæfter og DVD’er, som vi i årenes løb har fået samlet. Ikke noget 
stort bibliotek, men dog med titler, som nok kunne være af interesse, hvis man har 
behov og lyst til at sætte ord og andre billeder på noget af alt det, vi gør på vandet.   

Vi har de vigtige hæfter fra Ungdomsringen, der med tekst og billeder gennemgår, 
hvad der forlanges af en EPP2 havkajakroer, ligeledes også, hvis man er 
interesseret i at vide, hvad der forlanges til EPP3 og som instruktør. 

Vi har hele 6 DVD’er med den engelske instruktør Foster (som for resten kommer 
på ugelangt gæstevisit i Kleven i sidste uge af juli!), hvor han på grundig og 
engelsk letforståelig maner gennemgår en lang række af de almindeligste teknikker 
(plus en håndfuld mere, som vi ikke normalt ser i Marstal). 

Vi har DVD’er, der arbejder sig ned i det svære fremadtag med rotation, andre, der 
gennemgår redningsteknikker på både fladt og uroligt vand, og DVD’er, der 
gennemgår både det grønlandske og et mere C to C præget rul, og så har jeg bare 
nævnt de temaer, der plejer at være mest interesse for. 

Normalt er lånetiden en måned, men kan let forlænges om ikke andre er 
interesseret, - der gives ikke bøder for overskredet tid, og hele kontakten kører 
gennem Ib med mailadressen: mib.kleven@mail.dk  eller endnu hurtigere via 
telefon med nummeret 61 31 75 04. 
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Sæsonstart 

Begynderhold for nye kajakfolk 

Starter mandag d. 25. april kl. 17. 

Hej så starter der snart en ny kajaksæson op for os, og for nye kajak folk. Vi 
glæder os igen, til at komme på vandet med vores nye kursister/medlemmer. Det 
er altid spændende at starte med et nyt hold, især hvis vejret er med os. 

Sidste år kom der 24 nye folk, måske for mange, nu får vi at se, hvor mange der 
dukker op til denne sæson. Vi fik mange frigivet på EPP 2 niveau, og dem der lige 
mangler det sidste, kan sikkert lokke nogle af dem der blev frigivet, til lige at 
hjælpe dem på vej. Så er jeg sikker på at vi finder en dag, hvor vi kan frigive de 
sidste. 

Det at gå til begynderhold i kajak, er altid en ”våd” fornøjelse, det vil de frigivne, 
nok kunne nikke genkendende til. Derfor anbefaler vi da også vore kursister at 
anskaffe eller låne en våddragt, der gør det mere komfortabelt. Men husk altid 
skiftetøj med. Der er stort set også altid lidt slik i farvandet, og lov til at tage et 
varmt bad, inden man kører hjem. 

Når vi siger ”våd” fornøjelse, er det fordi vi skal øve redningsøvelser, for at kunne 
redde sin makker samt at kunne redde sig selv op i kajakken igen. Sikkerheden 
vægter vi højt, ligeledes skal vi have roet 50 km samt undervises i forskellige 
teknikker, så vi bliver fortrolig med vores kajak. 

Så omkring Sankt Hans plejer vi at kunne udstede EPP 2 bevis. Det er nøglen til 
Øhavet omkring os og en del af et socialt klubliv. 

De bedste kajakhilsner fra Kurt 
 

Børne- og ungeholdet 

Starter tirsdag den 26. april kl. 15.30. 

Så starter børne- og ungeholdet op igen efter den grønne vinter. Instruktørerne er i 
klubben fra kl. 15.30, og så hjælpes vi ad med at finde kajakker frem og gøre klar 
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til at komme på vandet. Når sæsonen starter er vandet omkring 10 grader og koldt, 
så er det en god ide at have en våddragt på. Hvis man ikke har en våddragt, er det 
en god ide at have langt uldent undertøj på og derpå et lag fleece under et sæt 
regntøj. Kunststof og uld er altid at foretrække fremfor bomuld, når vi skal ud på 
vandet. 

Vi starter på vandet i samlet flok, her laver vi lidt småøvelser og vænner os til at 
sidde i en kajak igen. Alt efter vejr og vind og færdigheder deler vi holdet op, så 
der bliver udfordringer til alle. I løbet af sæsonen skal vi også besøge Kajakhuset i 
Ærøskøbing og prøve at ro der. Vi har det sjovt til kajak og øver masser af 
færdigheder, redningsøvelser, styretag og balanceøvelser, såsom at sidde ovenpå 
kajakken eller måske ligefrem et stå op i kajakken. Vi skal også lege slask, 
ballonleg og som noget nyt, skal vi prøve at lave kajak-ring-roning. 

For de 14-15årige er der mulighed for at bestå EPP 2 prøven, så må man ro frit i 
klubbens kajakker og blive medlem i andre kajakklubber. 

Det er muligt for forældre at deltage på holdet, hvis de er meldt ind i Marstal 
Kajakklub. 

Vi glæder os til at se alle interesserede den 26. april kl 15.30. 

Venlig hilsen 

Thea, Susanne, Emma, Cecilie og Niels-Jørgen 
 

Onsdag aften med fællesroning og teknik 

Igen her i foråret med start onsdag d. 27. april kl. 18 (omklædt og på vandet), er 
der mulighed for at komme ud sammen med de andre og også mulighed for at 
opfriske gamle færdigheder. 

Hvor jeg tidligere har ladet de 2 timer været domineret af deltagernes ønsker om 
forskellige teknikker og evt. redningsøvelser, vil jeg i år lægge mere vægt på at 
komme ud og røre os og gerne i forskelligt vejr og vand. Tag gerne en termoflaske 
og lidt mundgodt med, - det er altid muligt at lave kulinariske pauser, - også i 
flåde. Jeg håber stadig, at der er ønsker om specielle teknikker, som vi kan tage op 
i fællesskab, så fællestur iblandet teknik bruger vi de første 2 timer til. Fra 
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klokken 20 er vi tilbage i Det lille Hav, hvor de, der har lyst og mere energi kan 
arbejde videre med diverse teknikker eller lave den makker- eller selvredning, 
som det altid er klogt at holde ved lige. Jeg er med på det værste indtil kl. 21. 

Vi bliver ved, indtil begynderholdet holder sommerferie. 

Der er ingen tilmeldingspligt, og man kommer bare, men det er kun for frigivne 
medlemmer. 

For resten: Hvem sagde fællesture? 

Emnet blev ikke taget op på generalforsamlingen, så mon ikke vi fortsætter på 
samme måde som sidste år? Dvs. at vi alle har ansvar for og kan tage initiativ til 
ture, korte og lange, evt. med overnatning (som fx Gudenåturen og Ærø Rundt 
sidste år) og ellers bruge fællesmailen til orientering og aftaler. Ken Vøge har 
allerede taget initiativ til tirsdagssejlads startende her d. 5. april kl. 10, og det er 
meningen ordningen skal fortsætte foråret igennem. Forhåbentlig til glæde for 
også andre end pensionister.. 

Og jeg har lige lavet aftale med Hans Eriksen, der sammen med Inger gerne vil 
fortsætte forårstraditionen med besøg i deres smukke hus på Urehoved, hvor de nu 
for 4. år i træk byder på kaffe og dejlige boller. Det bliver en aftentur med start fra 
vores nye filial onsdag d. 20. april. I får flere detaljer med mailen, når tiden 
nærmer sig. 

Hilsen Ib (61317504). 
 
Ved den årlige uddeling af ’priser’ indstillede Susanne Niels-Jørgen Bech til 

Idrætsprisen: 

Årets Idrætspris 2015 
 
Jeg indstiller hermed Niels-Jørgen Beck til Årets Idrætspris. Niels-Jørgen er 
næstformand i Marstal Kajakklub, og er altid på forkant, har altid lige undersøgt 
og forberedt sig 110 %. Han gør et kæmpe uegennyttigt arbejde, er mægtig 
engageret og bruger al sin fritid på at tænke kajak. 
I forbindelse med, vi har bygget Kajakhuset i Ærøskøbing, har Niels-Jørgen været 
den ansvarlige for alt med byggeriet og kontakt til bygherren Naturturismen, til 
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arkitekten fra Lumo og til Ole Sækmose som bygmester samt koordinator til Hans 
Eriksen, som har været Kajakhusets praktiske mand. 
En opgave som ikke har været let, da selve byggeriet har krævet rigtig meget af 
Niels-Jørgen.  
At holde alle involverede informeret. Det er en meget vanskelig opgave. Ofte har 
medlemmerne opsnappet enkeltheder om byggeriet, som kun var forslag. For 
Niels-Jørgen har det været en balancekunst, hele vejen igennem, at holde alle 
ajour, uden at fortælle enkeltheder, som måske skulle ændres igen. Denne store 
opgave har han behersket til fulde. 
Nu hvor Kajakhuset er overtaget af klubben, kan Niels Jørgen til fulde være stolt 
over sin præstation på det felt. 
Samtidig har Niels Jørgen formået at have tid til at lave fundraising, så klubben er 
blevet begavet med rigtig mange penge til køb af udstyr og inventar til 
nybyggeriet. Han har gennem et år været primus motor og konstant tænkt 
udvikling og forsøgt at give alle en god oplevelse med byggeriet. 
Som almindeligt klubmedlem har Niels-Jørgen en evne til altid lige at skulle 
forkæle andre, enten med lidt spændende frugt eller økologisk chokolade eller 
lignende. Når der er en, der skal have et træktov, så tager Niels-Jørgen gerne og 
slæber. Når der lige skal ordnes en finne til en kajak, så gør Niels-Jørgen lige det. 
Han er en af trænerne på børneholdet, og her formår han altid at have overblik og 
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overskud og være igangsætter til en ny leg. 
Samtidig er man altid tryg ved at sejle med Niels Jørgen, da han kender sine 
begrænsninger og man ved, hvor man har ham. Altid hjælpsom og initiativrig. 
 
Venlig hilsen 
Susanne Grube 
 

Æbeløen, der dukkede op i disen…. 
 

- instruktør vintertur 2016 
Påklædning: 
 
Ida Marie roede som den eneste i våddragt, her er hvad hun derudover havde 
iklædt sig: 
Jeg (Ida) havde inderst et par svedtransporterende lange underbukser og en 
langærmet uldundertrøje. Over dette havde jeg en tynd heldragt i flies. Så kom 
våddragten. Over våddragten havde jeg en fliestrøje og en kraftig vinterrojakke. 
Til hovedet havde jeg to elefanthuer. En i flies og en i neopren. På fødderne havde 
jeg uldsokker og neoprenstøvler. Til hænderne havde jeg et par neopren 
fingerhandsker og en vindtæt skal af skihandsker. 
 
Kunne jeg holde varmen?: Generelt ja, men efter nogen tid på vintervand bliver 
hænder og fødder kolde. Det varede dog længere end sædvanligt. Løsning med 
noget vindtæt udenpå neoprenhandskerne var godt. 
 
Jeg (Thea), roede som flest, i tørdragt. Her er hvad jeg havde iklædt mig: 
- merinould underbukser og top 
- heldragt i uld, med klap bagtil :-) 
- flies ¾ bukser 
- tynd uld sweater 
- hjemmestrikkede uldsokker 
 tørdragt, uden klap bagtil :-/ (herre model) 
- neopren ¾ støvle 
- neopren fingervanter (luffer er meget bedre) 
- flis hue 
- neopren balaclava (hætte) 
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Jeg holdt fint varmen, det meste af tiden, lidt kolde tæer ind imellem, men ikke 
kritisk, og mest hvis jeg lige fik sat foden i det iskolde vand, så det er godt at øve 
sig i at balancere op på sin kajak når man kommer ind. 
Fingrene er svære at holde varme, så det er vigtigt at have flere par med til at 
skifte i pauser, og altid have et par store tørre luffer med til pauserne. Det er også 
en god ide at have en stor varm jakke med til pauserne, altid varm the/kaffe/vand 
på termoflasken, og proviant. 
 
Torsdag: 
Den 7. januar drog de stolte kajakinstruktører fra klubben, Susanne, Ida Marie, Ib, 
Kurt, Niels-Jørgen og undertegnede, afsted på vintereventyr, for at træne egen 
færdigheder og hygge os.  
Vi havde fået mulighed for at låne gården på Æbelø, som base fra fredag til 
søndag. Det var med stor begejstring at vi drog afsted, trods vejrudsigten, som 
altid på denne årstid, jo er temmelig ustabil. Men vi satsede og kørte til Bogense 
Ro- og Kajakklub, hvor vi lånte deres fine lokaler til overnatning i medbragte 
soveposer og liggeunderlag. 
På kajakture er det ikke mad eller udstyr vi går ned på, så vi lagde ud med en 
fantastisk lasagne a la formanden med tilhørende sprød grønkålssalat, og en super 
vino al karton. 
 
Fredag: 
Om morgenen vågnede vi op til et snedækket Bogense, smukt var det. Vi var klar 
til at stævne ud kl.10.30, og kom godt afsted.  
Det første vi mødte på vandet var en sæl, der kiggede langt efter os, og hilste os 
god tur. 
Vores plan var at følge kysten op til hvor ebbevejen fører ud til Æbelø, og 
undervejs se lidt på det “oversvømmede” område Gyldensteen Strand, lidt nordøst 
for Bogense. 
Første forhindring var isen inde mellem kysten og Mågeøerne* se kortet, her 
måtte vi ro lidt tilbage mod Bogense for så at tage uden om, sigtbarheden var så 
godt som ikke til stede, så vi holdt landkending hele tiden, og nåede da også efter 
et par timer frem til vores første (og eneste) pause, fugletårnet ved Gyldensteen 
Strand. Her handlede det mest om at finde læ på vestsiden af bygningen, få liv i de 
meget kolde fingre, få lidt i maven, og så afsted igen, nu i slud/hård regn. 
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Da vi havde oplevet hvor meget is der kunne være på de lavvandede områder, 
besluttede vi at gå vest om Dræet* se kort, dette blev dog til lidt af en udfordring 
for os, da vi alle pludselig blev lidt forvirrede over landkending, der ikke var at 
finde på vores (knap så opdaterede) kort, og til forveksling kunne ligne vejen til  
Æbelø fra Æbelø Holm, det kunne bare ikke passe i forhold til kompaskurser og 
vores fornuft. Men pga. disen kunne vi ikke se andet, og derfor holdt tvivlen et 
stramt tag i os, indtil gps’erne kom frem og fik lov at sejre over vores tvivl. Hurra 
for elektronik, selv Ib overvejer at investere i en af disse smarte tingester nu :-). 
Vi kom på rette kurs, fandt den afmærkede vandrerute fra holmen og ud og det 
endte med, at den høje smukke Æbelø dukkede frem af disen. 
Kl.16.00 nåede vi den gamle havn, hvor rester af en mole står endnu. Vi fik øje på 
stien til gården, hev kajakker på land og fyldte Ikea poserne til randen, så vi kun 
skulle gå een gang. 
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På stien til gården blev vi budt velkommen af dådyr, fantastisk. 
Ja og selve gården er indrettet med flotte jagttrofæer i spisesalen. Udstoppede 
fugle i alle afskygninger, pejsestue med store sofaer og uanede mængder af 
brænde, flotte værelser med bløde senge og dyner. Vi hoppede i med begge ben og 
opførte os som adelige hele weekenden. Først en kølig øl i pejsestuen, så til 
højbords i spisesalen til Niels-Jørgens røgede laks med pesto kartofler, frisk salat, 
og vino al karton. 
 
Jeg fandt under gennemgangen af “slottet”, en stak højskolesangbøger, hengemt i 
et skab, de kom frem og blev støvet af, og alle var friske på at synge en sang. Det 
greb om sig, så vi måtte sætte restriktioner på antal strofer og sange, hvis vi også 
skulle nå andet end at synge. Vi sang hver morgen og aften. Vi skal nok ikke 
optræde med det, så har jeg ikke sagt for meget, men hyggeligt var det. 
 
Tilbage i pejsestuen, her blev der disket op med kaffe og kage Kurt, og spilletid 
blev der også, EGO hedder det vi spillede. Det kom der mange sjove, pinlige mm. 
snakke ud af.  
Og så til køjs. 
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Lørdag: 
Efter et overdådigt morgenbord, med perfekt kogte æg til alle mand Ib, var dagens 
program at vandre øen rundt om formiddagen, spise frokost og så ro øen rundt i 
kajakkerne.  
Vi vandrede med uret rundt, og blev fulgt tæt af nysgerrige dådyr i store flokke, 
majestætiske træer og masser af urørt natur. Så godt for øjet og sjælen.  
Hurtig frokost i køkkenet, ud i kajakkerne, og så rundt øen, igen med uret. Det 
skal opleves, så smuk natur er svær at beskrive. 
Vi tog igen et sats og roede helt ned om Æbelø Holm, hvor vi jo ikke vidste om 
der var is, eller vand nok til at komme rundt. Der var ikke is, men alle fik 
sandslebet deres bund godt og grundigt.  
Jeg lagde mig i fronten, (heraf navnet Thea’s stræde, ifølge Ib), og forsøgte at 
finde vej gennem det meget lave område. Man havde bare ikke lyst til at stå ud af 
kajakken i det iskolde vand og trække, så hellere snegle sig afsted og få en gratis 
slibning. Det lykkedes os at komme hele vejen rundt om, og vi nåede retur til den 
gamle havn lige til skumringen. 
Endnu engang et veltilberedt måltid, lam i spinat, daal og naan brød, og atter vino 
al karton, og efterfølgende kaffe og kage i pejsestuen. Man kunne godt blive 
afhængig af denne livsstil. 
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Søndag: 
Op, støvsuge “slottet”, morgenmad, med perfekt kogte æg til alle mand Ida, pakke 
og så afsted mod Bogense. Vi stævnede ud kl.10.05, og startede med lidt sø og 
frisk modvind, vest om Dræet. Pause og en lille mad i slud ved Fugletårnet, igen 
et forsøg på at gå inden om mågeøerne, uden held. Vi måtte vende om og tage 
uden om, tilbage i Bogense ved 14.00 tiden. Traileren blev pakket og bilerne 
proppet med vådt grej. 
Herefter blev vi budt velkommen af Bogense klubbens formand, og et 
klubmedlem der straks bød os på the, kaffe og et varmt bad. De fortalte stolt og 
længe om deres romaskiner som de lige havde fået nye af, så de nu har 6-7 
stykker. Vi bød dem velkommen i vores klub, så tag godt imod dem hvis de kigger 
forbi :-). 
 
Thea 
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Omkring Mors i kajak i uge 31 2015 

Mors er en ø, som ligger i Limfjorden. Den har en kystlinje på 170 km. Ønsker 
man at sejle omkring øen, bliver turen ca. 120 km, alt efter hvor dybt, man ønsker 
at sejle ind i fjordene. Fra syd kommer man til Mors over Sallingsundbroen, hvor 
hovedvejen mod nordøst går til Nykøbing Mors. 

Søndag d. 26. juli 2015 kl. 13,45 havde Anne, Charlotte og jeg planlagt at tage 
færgen fra Ærøskøbing og køre de ca. 200 km til Mors for at sejle omkring øen i 
kajak. Turen startede på færgen på hængedæk i 2 biler med 3 kajakker oven på 
bilerne. Og vi havde endda bestilt plads på dækket.  

Vi nåede havnen i Nykøbing Mors kl ca. 18 efter en enkelt pause nord for Vejle. 
Og planen var nu at slå telt op og gøre os mest mulig klar til at sejle næste 
morgen. Efter en snak med havnefogeden om, hvor vi kunne lægge vores telte, 
kom vi på plads. Der var også god parkering til bilerne. Og aftensmaden gik vi på 
Cafe Holmen og spiste. Vi fik en god middag og en lokal øl. Mætte og tilpas sov 
vi i telte på havnen i Nykøbing Mors. Men vi frøs om natten. Så næste morgen 
måtte vi en tur op i byen for at finde et ekstra tæppe, samt købe proviant til turen. 
Vi regnede med at købe mere undervejs.  
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Der gik mere tid med at handle, end vi havde regnet med. Vi kom først afsted kl. 
ca. 13.30. Der var en kajakbro ved havnen, hvor vi fik kajakkerne i vandet. Vi 
valgte at sejle nord om øen, fordi vinden kom fra sydvest. Alt gik planmæssigt Vi 
fulgte kysten. Oplevede de spændende kyststrækninger af moler og nåede Jørsby 
ved Ejerslev. Her havde vi planlagt at sove i shelter. Men her var optaget af 
cykelturister. Så ok, så måtte vi slå teltene op. Charlotte i sit telt og Anne og jeg 
sammen. Vi fandt en plads i skovbevoksning og græs.  

Her var rigtig mange snegle. Og uha, hvor de vrimlede. Charlotte fodrede dem på 
gangstien, men det opdagede de vist ikke. Efter en spændende middag med 
stegte/kogte schnitzler, salat og pasta, var vi trætte nok til at sove. Og her kunne vi 
godt holde varmen. Vi var nået ca. 25 km. 

Næste dag - videre. Blot en km. længere fremme lå Ejerslev havn. Her havde nok 
været mere bekvemt at overnatte. Her er cafe og tilgængelige toilet og bad 
faciliteter. Vi gik i land her for at få mobiltelefonerne ladet op og mødte 
kajakroere fra Havkajak-roerne, som vi fik en længere snak med og gode råd af. 
Og de fortalte om deres tur og klub.  

 Nu glædede vi os til at fortsætte forbi Feggeklit og videre omkring landtangen 
Feggerøn. Feggeklit er en molers bakke. Her omkring Fegge tange havde vi læst, 
at vi kunne se bl.a. sæler. Vinden kom frisk fra sydvest, og der var udsigt til regn. 
Vi kom i god vind omkring tangen og sejlede nu syd på i Feggesund. Sæler havde 
vi ikke set. Ved Feggesund kro ved middagstid måtte vi ind og spise. Det er også 
her færgen til Thy sejler. På 5 min. sejler færgen herfra til Thy i pendulfart. Vi 
blev meget venligt modtaget på kroen, trods vores våde tøj. Og en ung tjener 
sørgede for, at vi fik puder at sidde på, så vi ikke gjorde deres fine stole våde. Igen 
en lokal øl og en god middag. Så sejlede vi videre ned langs Feggesund mod 
Thisted Bredning. Vi fulgte kysten og nåede Flade. Her gik vi i land og vi fandt læ 
bag nogle buske i et naturområde uden bebyggelse. Vi var nået ca. 47 km. 

Vi havde fået teltene op og alt gik fredeligt, da en herre og dame kom gående og 
alvorligt forklarede os, at det var deres jord og vi var ikke velkommen. Vi tilbød 
dem at betale og efter at have talt venligt med dem, fik vi lov at blive natten over, 
når der kun var os tre.  
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Næste morgen var regnen truende og vi pakkede så hurtigt vi kunne. Men halvvejs 
i arbejdet stod det ned i stænger. Vi blev våde og alt vores grej blev vådt. Da vi 
sejlede videre i Thisted Bredning mod Vilsund, var der alligevel dejligt varmt i 
kajakken.  

Nu handler vi ikke bare lige, når vi sejler rundt om Mors, så vi havde behov for at 
finde indkøbsmulighed. Vi var inde ved Gullerup Strand Kro, hvor vi fik lov at 
købe en pakke rugbrød. Anne havde mistet sit papir og hun var vores guide, så vi 
blev alle ulykkelige. Men det gik støt videre nu i Thisted Bredning. Forbi Hanklit, 
en 61 m høj molerklint, og mod Vilsund. Ved Vilsund skulle vi under Vilsund Bro 
for at komme ind i havnen. Vi var meget fokuserede, imens vi sejlede under 
broen. Sikken vind, sikke bølger, og sikke refleksbølger, da vi gik i land på 
stranden i Øst Vildsund, for at handle i Sundby. Men, men - købmanden var 
lukket. Så vi spadserede over broen til Vilsund Vest og handlede på en 
tankstation. Og der lå Restaurante di Amore, Cavalini ved siden af. Så spiste vi 
varm mad der. Og trods vejret ikke rigtig var med os, ville vi videre.  

Vi sejlede i Vilsund efter en shelter, der lå ved Rovvig. Vi kunne ikke se den ved 
indsejlingen til vigen, og vi havde ikke lyst til at sejle helt ind i bunden af vigen, 
for bare at sejle tilbage. Så turen gik videre. Her i Vilsund så vi 3 sæler. Det var 
lykken. Og sidst på dagen nåede vi hjørnet ind til Dragstrup Vig. 
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Nu var vejret blevet mildt og venligt og nu ville vi finde et sted for natten. Så vi 
blev på Vestermarken ved Vester Jølby. I læ bag lidt buskads og i højt græs sov vi 
godt. Alt vores våde tøj og ting blev hængt til tørre på en elmast og igen glædede 
vi os over, at Charlotte havde tøjsnor og klemmer med. Solen skinnede og vi 
hyggede os. Og vi var nået 70 km. 

Vi vågnede tørre og varme. Det var havblik og solen skinnede. Vi sejlede ikke ind 
i Dragstrup Vig, men lige over bugten. Vi havde ikke nok drikkevand, så næste 
mål blev Karby for at fylde vandflaskerne. 

Vi fyldte vores drikkeflasker ved kirken. Og på stranden i højt græs, hvor der var 
et bord, spiste vi frokost i det fri. Vi havde tænkt at følge kysten og sejle nord om 
Agerø. Men fra en pynt i Nees Sund kunne vi ikke se broen fra Agerø til Mors. Så 
vi kom også uden om Agerø.  

Videre langs kysten af Mors nu mod syd, forbi Rotholme. Det var der, 
vestenvinden gav os rygvind, for det gik i vældig fart, videre langs kysten mod 
øst. Vi var lige inde på stranden, så jeg kunne få en jakke på, da jeg frøs. Fortsatte 
så imod Sønderby og Sillerslev havn. Landskabet her på øens sydlige del er helt 
andeledes end den nordlige del, blid og venlig. Her i Sillerslev havn, så nogle af 
beboerne, at vi kom. Alle var utrolig venlige. De tilbød os at sove i værelser, som 
de var ved at sætte i stand. Men endelig havde vi fundet en shelter, som vi kunne 
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sove i. Så det gjorde Anne og jeg. Charlotte slog sit telt op. Men først fik vi et 
bad, tørt tøj og så gik vi på cafe og fik varm mad. Cafeen lukkede kl 21, men de 
lod os sidde og snakke til kl 23. Og de tilbød at købe ind for os til næste dag. 
Lystbådene lå i havn. Der var stormvarsel. Og vi var så tæt på Nykøbing Mors. Vi 
var nået ca. 110 km.  

Næste morgen gik vi tur rundt i havneområdet for at se på forholdene. Vi 
snakkede med de lokale om vind og vejr. Og deres vurdering var, at med den vind 
var der læ ved kysten, også under Sallingsundbroen. Vi gik i kajakkerne og var 
enige om at gå i land, hvis vinden ikke var til det. Vi tog os god tid til at sejle 
langs kysten. Gled stille langs det smukke landskab og nåede hurtigere 
Sallingsundbroen, end vi havde regnet med. Så under broen også i læ og så mod 
havnen. 

Så var vi i nærområdet af havnen og blæsten kom fra siden. Vi talte ikke sammen. 
Var skarpt fokuseret på vind og bølger. Og hvorfor lige her - den sidste km? Vi 
landede på det slæbested ved den bro, hvor vi var startet. Og vi faldt langsomt til 
ro igen. Fik vores grej op. Læssede kajakker i en stiv kuling.  Anne varmede 
pølser, som vi fik ved et bord i roklubben, så et varmt bad, rent tøj og et cafe 
besøg, inden vi i gik til ro i teltene. Og så en sidste nat. Men læg jer aldrig over et 
kloakdæksel. Det larmede nede fra dybet. Og der var byfest. Så der blev spillet og 
kørt ræs, det meste af natten. 

En sidste morgenmad på havnen. Og så gik turen de ca. 200 km hjem. Dejligt 
mætte af frisk luft, motion, oplevelser og et fælleskab, som gør det muligt, at få 
fantastiske oplevelser. Det vil vi gøre igen. 

Else 

 

Knudemænd i kajakklubben 

Kajakklubben havde inviteret til knobaften med efterfølgende spisning mandag d. 
29. februar, hvor Ken øste af sin viden om reb og knob og viste praktiske 
eksempler på, hvordan vi kan binde den rigtige knude, det rigtige sted på det rette 
tidspunkt. 
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Det var hverken knudemænd eller -kvinder, der mødte op, men aktive og 
interesserede medlemmer af Kajakklubben. Det ser så let ud, når Ken viser 
hvordan et knob bindes, men i praksis kræver de fleste knob øvelse, øvelse og 
øvelse, så råbåndsknobbet ikke viser sig at være en kællingeknude, der går op af 
sig selv eller man får bundet en knude, der slet ikke er til at løsne. 

Ken indledte med at fortælle, at tovværk snoet (eller twiste) af tre kordeler kaldes 
treslået og af fire kordeler fireslået. Som regel er begge disse typer højreslået, det 
vil sige, at kordelerne ligger fra venstre mod højre. Et treslået tovværk er stærkere 
end et fireslået med samme dimension. 

Der er to hovedkrav til knob eller stik: 
- Det skal være hensigtsmæssigt til det ønskede formål 
- Det skal kunne bindes og løsnes hurtigt, måske også i mørke 

Lidt ordforklaringer: 
- Et knob er en knude, som bindes på et eller flere tove for at sammenføje 

disse eller lave øjer på tovet. Der er altså kun tov involveret. Eksempel: 
Råbåndsknob og flagknob.  

- Et stik er en knude, som bindes omkring et emne eller fast til et emne. Et 
stik er således designet til at skulle anvendes sammen med en anden 
genstand. Eksempel: Dobbelt halvstik og pælestik.  

- Tampen er den ende af rebet, hvormed knobet udføres.  
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- Langtovet er den del af rebet, der modtager trækket.  
- Rebet sanser, når det i et knob eller stik trækker sig så stærkt sammen om 

et andet reb, at dette derved fastholdes.  
- Rebet bekniber, når det sanser så stærkt, at det kiler sig fast og er 

vanskeligt at løse op. Rebet skrænser, hvis det ikke holder, men glider.  
- En bugt er en åben løkke på et reb.  
- Et øje eller en tørn er en lukket løkke på et reb.  
- En rundtørn er halvanden tørn rundt om en pæl eller et andet reb.  
- At takle et reb vil sige at sikre en tamp på en eller anden måde mod at 

løbe op, som regel ved hjælp at sejlgarn.  
- At hale tot vil sige at stramme rebet an.  
- En knudemand er en mand, der ikke er i stand til at give udtryk for sine 

følelser. Ordet knudemand er dannet af forfatteren Herdis Møllehave. 

Tak til Ken og Kajakklubben for en fin Knobaften, og tak til Susanne for maden. 
Vi ser frem til kursus ”Knob 2” med efterfølgende dejlig middag. 

Lea og Jes 
 
 

Redning og rul i svømmehallen 
 
Vi mødte op i svømmehallen med redningsvest og klædt på til at ro i sommervejr. 
Vi var 5 medlemmer af kajakklubben, som skulle øve redningsmanøvrer og evt. 
rul og vending. 
Sammen med os var 3 instruktører fra kajakklubben og en livredder på 
bassinkanten. 
 
Der hænger 4 kajakker på væggen i svømmehallen - lige til at pille ned og lægge i 
vandet - og det er et stort plus, at grejet er til stede, så der ikke skal bruges tid på 
at bære ind ude fra P-pladsen. 
 
Det fungerer rigtig godt, at der næsten er en instruktør i vandet ved hver kajak, så 
der er ingen ventetid på at komme til og prøve af. 
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For mit vedkommende er det 15 år siden jeg blev frigivet, og jeg har ikke været 
flittig til at øve selvredning i de forløbne år. Jeg mente dog nok, at jeg kunne 
huske metoden, jeg lærte den gang - cowboyredningen, hvor man hopper op og 
sidder overskrævs på bagenden af kajakken og så møver sig frem til sædet i 
kajakken. 
Det er ikke umuligt, at jeg er blevet for tung i en vis del af kroppen, men den 
redningsvest, jeg har købt er i hvert fald rigtig meget i vejen. Jeg kunne simpelt 
hen ikke komme op i den kajak. Og det er overvældende så træt og slap i armene 
man bliver af at prøve og trække sig op på kajakken. 
Min instruktør - Thea - viste mig så heel hook redningen med paddlefloat - og den 
virker bare. Så er det ingen sag at få sig bakset op i kajakken igen. 
 
Mens vi lige var godt i gang med selvredningsøvelserne, kom flere kajakroere ind 
i svømmehallen, for nu var det deres tur til at prøve kræfter med kajakken. 
Vores time var pludselig slut - og vi måtte overlade grejet til næste hold. 
Men det var en vigtig erkendelse, at det vi troede, vi havde styr på - ikke var så 
enkelt alligevel. 
 
Anbefales hermed. 

Hans Eriksen 
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Havkajakroernes sommertræf i Kleven 

Foreningen Havkajakroerne holder sommertræf i Kleven i uge 30. Her vil der 
være omkring 200 - 250 kajakker og deres mennesker fra hele landet. 
Det er Havkajakroere på alle niveauer, der mødes og nyder en uge sammen, hvor 
der vil være forskellige aktiviteter hver dag på såvel land som på vandet. 
Man bor i sit telt og nyder lejrlivet i små klynger. Der vil blive arrangeret ture ud 
fra Kleven, med mulighed for blandt andet at besøge vores klubhuse i Marstal og i 
Ærøskøbing. 
Der vil være alle mulige aktiviteter på vandet, teknik og styretag, redninger, lege, 
orienteringsløb, rul og andet sjov. På land vil der være teori, reparation, 
navigation og meget mere. Hver dag vil der være tid til hygge og komsammen. 
Klubben har mulighed for at tjene penge ved at medlemmerne står i bar på 
pladsen. Indbydelse til dette er sendt på mail tidligere. 

Susanne G 

 
Opskrift:  
 
Birkes-citronkage 

  
6 æg  
350 g sukker  
skal af tre citroner  
250 g smør 
1 dl. birkes 
350 g mel 
1 spsk. bagepulver 
saft af 1 citron 
1 dl. mælk 
 
Sirup: 
saft af 2 citroner 
2 dl. sukker 
 

 
Pisk æggene med sukkeret til skum. 
Smelt smørret. Riv skallen af 
citronerne. Bland citronskal og saft af 
1 citron i æggene, dernæst birkes, 
mælken og smørret og når det er 
vendt forsigtigt, men grundigt, rundt, 
en blanding af mel og bagepulver. 
Kom dejen i en smurt springform, fyld 
den halvt op og bag den i ovnen ved 
165 grader godt en time. 
 
Saften af de sidste to citroner koges 
med 2 dl. sukker til en sirup. Køl den 
af og hæld den over kagen, når den 
kommer ud af ovnen. 
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Km-statistik total 2015 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsafdelingen 

Ida 75 

Dagmar 40 

Sofie 38 

Thea 38 

Julius 37 

Hannah 34 

Erik 32 

Aslaug 25 

Marie 21 

Josefine 19 

Wanda 15 

Kira 11 

Jessica 10 

Lucas 9 

Christian 8 

Asger 3 

I alt 415 
 

 

 

 

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. 
Kilometre, der er padlet andre steder, vil blive medregnet når de 

indføres i logbogen enten i Marstal eller Ærøskøbing. 
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Km-statistik Total 2015 Marstal Ærøsk. I alt 

 

M Æ I alt 

Ib Olsen 1119 86 1205 Astrid Lundgaard 81   81 

Charlotte Aabye 751   751 Christoffer Jensen 78   78 

Anne Lund 336 349 685 A. K. Aagaard 78   78 

Kurt Lund 544   544 Anita Bilde 70   70 

Henrik Lindberg 543   543 Anya Østergaard 69   69 

Susanne Grube 540   540 Ida Østergaard 68   68 

Else Jakobsen 458 37 495 Kristina Cassidas 67   67 

Susanne Larsen 493   493 Rasmus Harboe 66   66 

Thea de Magos Jensen 440   440 Hanne Dreyer   66 66 

Karna Ravnø 431   431 Katja Lund 65   65 

Niels-Jørgen Bech 414   414 Jes Jørgensen 65   65 

Ken Vøge 315   315 Lars Ericsson 64   64 

Margrethe Dantzer 314   314 Ditte S. Pedersen 60   60 

Vagn Christiansen 280   280 Ditte S. Pedersen 60   60 

Johannes Hansen 248   248 Connie Kristensen 59   59 

Ida Marie Andersen 241   241 Johny Young 58   58 

Ingrid Nielsen 232   232 Kim Hartvigsen 55   55 

Lisbeth Bak 226   226 Rasmus Nielsen 54   54 

Anne Lykke Arrias 218   218 Lillian Stubbe 54   54 

Lars Bak 200   200 Freja Midttun 53   53 

John Kristensen 190   190 Bjørn Jensen 53   53 

Lars Riis Steenfeldt 184   184 Rebekka Olsvig 53   53 

Jan Condrup 155   155 Kristina Munch L 53   53 

Jørgen Friis 136   136 Maya Munch Larsen 53   53 

Lise Lomholt 132   132 Anton Bjørn Lund 52   52 

Jens Andersen 132   132 Søren Nuka Olsvig 51   51 

Johan Koch   121 121 Bjarne Hjort 48   48 

Lea G. Jørgensen 112   112 Emma Kraag 43   43 

Carsten Dissing 110   110 Ruth Nørgaard 39   39 

Maja Kjær 100   100 Cecilie Foss 27   27 

Yonina Groof 90   90 Pernille Koudal 26   26 

Dorte Dihver 85   85 Birte Seier Grønne 26   26 

Makka Thorsen 85   85 Erik Skytt 20   20 

Tor Wittenkamp 84   84 I alt voksne     12.365 
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  Kalender forår 2016 

April Dato Tidspunkt  

Lørdag 16.04 14.00 Indvielse Kajakhuset i Ærøskøbing 

Onsdag 20.04 følger Tur til Urehoved - Hans E. med start i 

Ærøskøbing 

Søndag 24.04 13.00-15.00 Åbent Hus kajakklubben i Marstal 

Mandag 25.04 17.00-20.00 Voksen begynderhold starter  

v/Kurt og Thea  

Tirsdag 26.04 15.30-18.00 Børne- og ungdomshold starter 

v/Niels-Jørgen og Susanne 

Onsdag 27.04 18.00- ca. 21  Fælletur - Teknik v/Ib 

    

    

Juni Dato Tidspunkt  

Lørdag  11.06 følger Ærødagen – Anlægget i Ærøskøbing 

    

Juli Dato Tidspunkt Hver onsdag i juli Kravlegård 

Nærmere information følger 

    

Uge 30 Havkajakroernes sommertræf i 

Kleven 

Nærmere information følger 

 

 

 


