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Siden sidste blad, 

- om arbejdet i bestyrelsen og begivenheder i Marstal 

Kajakklub. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig med Susanne Grube som formand, Niels-Jørgen Bech som 
næstformand, Karna Ravnø som kasserer, Kurt Lund og Jørgen Friis som 
menige medlemmer af bestyrelsen, Ken Vøge som suppleant. Dog har jeg, 
altså Niels-Jørgen, fungeret som konstitueret formand indtil Susanne kom 
tilbage fra Grønland og genindtrådte som formand på bestyrelsesmødet den 
10. juni. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen gjort opmærksom på nogle fejl i det 
fremlagte regnskab, og blev bedt om at rette regnskabet. Det korrekte 
regnskab bringes andetsteds her i bladet. 

Ærø Ugeavis har rentegnet vores logo og samtidig lavet skilte. Skiltene er nu 
opsat både på vores klubhus mellem indgangsdørene og på gavlen af 
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. 

Der er kommet 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. 

Lørdag den 11. april var der arbejdsdag, mange tak til dem der mødte op og 
hjalp med at gøre klubhus, kajakker og udstyr klar til en ny sæson. 

Søndag den 19. april gik turen endnu engang til Svendborg Svømmehal, og 
her var det muligt at få øvet redningsøvelser i det varme vand inden 
sæsonstart. 

4 

 

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. Der var 
meget få, der ikke kunne holde balancen i kajakken, men én enkelt 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. 

Mandag den 27. april startede begynderholdet med næsten 30 kajakker på 
vandet. Der har været meget at se til for Thea, Kurt og Henrik. Tak for jeres 
store indsats med både mandagstræningen, ekstra træning om torsdagene og 
alle de ekstra aftener, I også lige var der. Imponerende flot med 11 frigivne 
den sidste aften. Tillykke til jer. Og så er der 9 der kan forvente at blive 
frigivet, når de har roet de 50 km og aflagt prøve. 

Tirsdag den 28. april startede Thea og Niels-Jørgen børne- og ungeholdet op. 
Det har været nogle dejlige tirsdage, se mere om det andetsteds i bladet. 

Om onsdagen har Ib ledet teknikholdet. Det er fint at det er muligt at få øvet 
sine færdigheder under kyndig vejledning. Her i juni har Susanne også øvet rul 
med dem der havde lyst. Tak til Ib, Susanne og alle jer der lige var der til at 
gøre teknikaftnerne til en god oplevelse. 

Der har været ”Kravlegårde” flere gange i de sidste måneder. Først 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.  På Ærødagen havde vi kravlegård for børn. Her var der cirka 
20 børn på vandet, og mange af dem gik derfra med ordene: ”Jeg skal i hvert 

fald gå til kajak”. Den 18. juni havde 4.-6. klasse på Marstal Skole idrætsdag. 
MKK var blevet spurgt om vi ville sætte ressourcer af til at to hold kunne 
komme på vandet. Heldigvis stillede Ib, Thea og Niels-Jørgen op. De 24 børn, 
der havde valgt kajak, fik nogle fornøjelige timer på vandet, og nogle af dem 
var dygtige til at komme op og stå i kajakken.  

Fællesturene har der også været gang i: Urehoved rundt, Birkholm, den 
ambitiøse Ærø Rundt i pinsen og en solopgangstur til Ristinge Havn. Fint at 
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der er nogen der tager ansvar for at arrangere ture, det giver også mulighed for 
de, der ikke er så øvede, at få nye udfordringer i trygge rammer.  

I år skulle Ærødagen afholdes i Marstal på arealet rundt om kajakklubben. 
MKK har lagt lokaler til planlægningsmøderne, og Jørgen Friis har været 
tovholder for os, tak for det. Den 13. juni blev Ærødagen afholdt. Alle de 
foreninger på Ærø, der havde lyst, havde en stand og præsenterede deres 
forening fra den allerbedste side. Lige ved siden af klubhuset var der hunde 
agility. Par fra hele Europa blev viet. Der var veterantraktorer, og politiet viste 
deres patruljevogn frem. Og så var der alle standene med fantastisk mad. Ikke 
dårligt. Kajakklubben havde en fantastisk placering lige midt i det hele. Der 
var rigtigt mange der besøgte klubhuset og kommenterede vores fantastiske 
udsigt ud over Det Lille Hav med badehusene og Østersøen i bagrunden. 
MKK 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 fantastik 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. Se også artiklen om Ærødagen. 

Søndag den 31. maj fortalte Nicolai Ilcus fra Nicus Nature i Svendborg om sit 
arbejde med at udvikle nye kajakker, se artikel andetsteds i bladet. 

I løbet af foråret har vi sendt ansøgninger til nogle fonde, og flere af dem har 
givet positivt svar. Kurt har søgt Rise Sparekasse om penge til indkøb af 
kajakker, og de har bevilget os 5.000 kr. SE Vækstfond 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. Mange tak for alle de positive tilsagn. 

Bestyrelsen har siden det tidlige forår været i tæt dialog med Naturturisme I/S 
ved Jens Øyås Møller om opførelsen af et kajakhus i Ærøskøbing. Vi blev 
præsenteret for et fantastisk Kajakhus 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. 
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støttepunkt. Kajakhuset bliver bygget på et nyanlagt areal, som Ærø 
Kommune har stillet Marstal Kajakklub til rådighed til vederlagsfri leje. På 
grund af en manglende lokalplan var det nødvendigt for Ærø Kommune at 
iværksætte en nabohøring for at kunne give byggetilladelse. Den 22. juni kom 
byggetilladelsen endelig på plads, så nu håber vi snart at se de lokale 
håndværkere med Ærø Møbler i spidsen gå i gang med bygningen af 
Kajakhuset. Marstal Kajakklubs medlemmer har længe været i gang med at 
tjære de tusindvis af træspåner, som skal dække facade og tag. Dette arbejde 
foregår ude i Bøssehage i Ærøskøbing under Hans Eriksens kyndige 
vejledning. Kajakhuset kommer til at bestå af to fløje. Den ene råder Marstal 
Kajakklub over til havkajakker og udstyr. I den anden fløj kan gæsteroere få 
deres kajakker og udstyr opbevaret under betryggende forhold mens de 
besøger Ærøskøbing. Udlevering af nøgler til gæsteroere vil ske i samarbejde 
med Turistforeningen. Vi har på bestyrelsesmødet den 1. juli godkendt og 
underskrevet, ”Driftsaftale for kajakhus, Ærøskøbing Havn, Øhavsstøttepunkt 

nr. 19”. Kajakhuset stilles til rådighed for Marstal Kajakklub af Naturturisme 
I/S mod at vi står for den daglige drift og vedligehold. Om 10 år overtager 
MKK ejerskabet af det smukke hus, der snart bliver opført længest mod vest 
på Vester Bådehavn i Ærøskøbing.  

Mange medlemmer har været trofast engageret i Marstal Kajakklubs arbejde 
her i forsommeren. Som instruktører, hjælpere på vandet og på land, og med 
det enorme arbejde med at tjære træspåner til Kajakhuset. Dejligt at så mange 
medlemmer yder en stor indsats for at få foreningen til at fungere. Uden jer 
var det ikke muligt at have så mange aktiviteter i klubben, tak. 

 I disse dage er vejret fantastisk, og jeg håber at alle får mulighed for at 
komme en tur på vandet. God sommer. 

Niels-Jørgen 
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Som det ses her nedenfor er man begyndt at grave ud på grunden 
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Tegninger af kajakhus og beliggenhed 
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Børne- og ungdomsholdet foråret 2015 

På grund af den nye skolereform har eleverne længere skoledage. Derfor 
besluttede vi at ændre starttidspunktet for børne- og ungeholdet, så vi nu 
starter allerede kl. 15.30, og det er muligt for børnene at gå direkte fra skolen 
til kajakklubben. Ofte er Thea eller Niels-Jørgen der allerede fra kl 15. 
Eleverne fra overbygningen kan først være i klubben ved 16-tiden, men de kan 
selv gøre sig klar til at komme på vandet, og de forskellige mødetidspunkter 
giver ro til at få de mindre børn på vandet i god ro og orden. Om det skyldes 
det ændrede tidspunkt eller vi er inde i en god bølge vides ikke, men der er 
startet en masse glade børn til kajak om tirsdagen. 

Vi startede op den 28. april, og frem til afslutningen den 16. juni oplevede vi 
mange forskellige barske vejrtyper: blæst, mere blæst, regn og torden i det 
fjerne. Kun de sidste to tirsdage har vejret været rimeligt, og børnene har 
endnu til gode at opleve en rotur med stille, varmt vand og solskin. Børnene er 
bare så seje. De har taget vejret med godt humør og er trofast dukket op uanset 
hvordan vejret var. 

Den 19. maj fik vi en stor oplevelse. Klokken 16, da vi var klar til at gå på 
vandet, blev der skudt to nødraketter af på den anden side af 
parkeringspladsen ude på Halen. Heldigvis havde vi fået information fra 
Navigationsskolen om, at der skulle afholdes demonstration af redningsøvelser 
med helikopter. Alle børn var hurtigt på vandet, og inden vi nåede over Det 
Lille Hav hang den store redningshelikopter i luften over Østersøen bag 
badehusene. Det gik stærkt for os med at ro over til den anden side, få lagt til 
og komme op for at se redningsøvelserne. Fra helikopteren kastede de en 
voksenstor dukke i vandet, og herefter firede de en redder ned for at hente den 
tilskadekomne dukke. Da de havde gentaget det nogle gange, gik vi i 
kajakkerne igen for at ro en tur. Men nu var de åbenbart færdige med at lave 
redningsøvelser, for helikopteren fløj ud mod Halen, inden den vendte om og 
kom helt lavt tilbage over Det Lille Hav. Det viste sig at den skulle lande lige 
ud for hvor vi var… Heldigvis gav de sig god tid, og for at være helt sikre på 
at vi kom væk, åbnede de én af dørene og signalerede til os, om at vi skulle 
flytte os. Det var også spændende at se helikopteren lande. Da den var landet  
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sikkert, åbnede de døre og porte og så var der ”åbent hus”. Vi blev i 
kajakkerne og dannede flåde lige bag helikopteren, så kunne vi sidde i 
kajakkerne og spise flødeboller og kigge op ad rampen og lige ind i 
helikopteren. 

Tirsdag den 16. juni havde vi sommerafslutning. Der var 8 dygtige børn på 
vandet, og der blev konkurreret i kajakpolo, og om hvilket hold der hurtigst 
kunne runde en bøje. I starten var det bare almindelig roning, men efterhånden 
blev disciplinerne sværere og sværere, med baglæns roning, flere på kajakken 
ad gangen, stående roning og meget mere.  

Alle tog det med godt humør, og jeg tror at alle nåede at blive godt våde, 
inden maden ventede i klubhuset. Mens børnene havde været på vandet, havde 
deres forældre dækket op med de medbragte retter. Der var noget for enhver 
smag på det overdådige tag selv bord. 

Tak til alle jer børn og unge der uanset vejr og vind trofast møder op for at gå 
til kajak. Tak til Lene for lige at være der, hvor vi har brug for en ekstra hånd 
og tak til Linda og Gitte for at hjælpe til. Det har været en sjov forårssæson 
med masser af spændende oplevelser. Vi glæder os til at se jer alle igen tirsdag 
den 11. august klokken 15.30. 

Thea og Niels-Jørgen 

 

Endnu et begynderhold frigives og slippes løs....... 
 
Så skete det endelig, at kajak kurset blev til virkelighed.  
Det havde i mange år bare været en drøm og længsel efter at sidde ude på 
vandet... og forene sig med naturen på en ny og ydmyg måde. 
 
Kajakeventyret startede sidst i april, hvor der var intromøde i Marstals fine 
lokaliteter.  
Et overvældende fremmøde for både instruktører og kommende elever (kan 
jeg vist godt skrive), for vi var 24 friske og nysgerrige unge som ældre, der 
ønskede at kunne mestre en havkajak. 
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Og det var også med stor betænkelighed, at nogen af os deltog den første 
træningsaften, hvor vi var mange i vandet på een gang. Men på en eller anden 
måde regulerede holdet sig selv, og fremefter var vi ca. 10-16 elever pr gang... 
nogle gange mindre, og det var ren luksus! 
Vi var en lille gruppe i svømmehallen i Svendborg, og det var rigtig trygt at 
lære vandtilvænning og forsøge makkerredning i disse rammer.  
Jeg stødte desværre først til i svømmehallen, og gik derfor glip af hyggeturen 
på færgen, hvor der på hjemturen var hjemmebagt chokoladekage... og jeg ved 
nu, at jeg gik glib af noget særligt. 
 
Der har været kortere turer for os nybegyndere, bl.a. til Strandbyen i Ommel, 
og i pinsen kunne vi komme med på det første stykke af turen Ærø rundt. Der 
var vind og jeg synes det var hårdt, men er glad for at have været med og 
prøve kræfter med vind, hav og kajak. 
 
Nu er vi så i mål, næsten alle, nogen mangler km og må lade frigivelsen vente 
på sig, men hvor har det været nogle lærerige måneder, med en skøn og livfuld 
opbakning fra alle instruktører. Hver har de sit lune og dejlige humør, og det 
har virkelig hjulpet, når sommeren og varmen ikke ville vise ansigt, men kolde 
vinde i stedet gjorde det næsten uoverkommeligt at skulle afsted og i vandet. 
Men det er gået... og nu hvor det er overstået, er følelsen bare, at det er gået 
rigtig godt!!!  
Gruppen har været dejlig dynamisk og også været båret af en støttende 
opbakning, og jeg ville ikke have undværet nogen, for at gruppen skulle have 
været mindre.  
 
Det er nu op til os at folde vingerne ud på vandet, træne, lege og nyde. Der 
venter mange eventyr, der ude i det blå, med respekt for vandets kraft og 
vejrets lune. At være et med naturen er bare så forløsende... både i sind og for 
krop. 
 
Tak til alle for dejlige træningsaftener, og ikke mindst vores afslutning, hvor 
den skønneste mad fra mange hænder fik mundvandet til at løbe...  
Kærlige kajak og sommer hilsner fra Johannes og Yonina  
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Velkommen til forårets nye havkajakroere. 

Vi har passeret Sct. Hans, forårets nye kuld af frigivne medlemmer har nu 
sommeren til på egen hånd - og nøgle at tage Øhavet i besiddelse. Måske 
alene, måske har man allerede skaffet sig gode makkere, som har lyst at følge 
med ud over det blå vand.  

Og der er mange muligheder gemt derude. Marstal Kajakklub er vel nok den 
mest centralt placerede kajakklub overhovedet her i Det sydfynske Øhav, og 
hvor de fleste klubber må nøjes med at padle i den ene retning - eller i den 
anden… har vi næsten alle verdenshjørner at vælge imellem og pænt og 
passende pyntet med øer og holme og overkommelige kryds og næsten altid 
med mulighed for at finde steder med læ. 

Så velkommen til jer nye med håbet om, at der er rigtig mange gode kajakår til 
jer her i klubben. 

De fleste nye synes sikkert det er dejligt at være på begynderhold, spændende 
at lære kajakken at kende og lære nye folk at kende, og rart at se km-tallet 
vokse og selv vokse med det. 

Men alligevel sker der jo så også det, at flere af navnene på km-listerne er 
forsvundet allerede næste forår.  

Så hurtigt? Så uventet? Det var vist ikke det, klubben og den enkelte havde 
forventet? 

Så her er 2 gode råd til jer nye fra en af de gamle, som stadigvæk synes, at 
livet med en kajak er ganske uundværligt: 

Deltag i klubbens fællesliv. Tag med på fællesture (også selvom I synes, de 
andre er for langsomme), og tag selv initiativ til ture, både de korte, daglange 
eller ture med overnatning og få nogle til at hjælpe med arrangement og 
invitation på fællesmail. Kom også gerne til arrangementer, svømmehal, 
foredrag og spisemik og giv gerne et nap med, når der skal laves noget 
praktisk.  Saml på andre medlemmers navne og bliv selv en, de andre kender. 
Det er klubbens fællesliv, der er limen i det hele. 
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Og det andet gode råd: Bliv stadig dygtigere i din kajak!  En kajak er trods sin 
spinkelhed et fartøj man kan klare selv ganske hårdt vejr med. Vel at mærke, 
hvis ejermanden kan sit håndværk, og i den betydning er der nok at udfordre 
sig med resten af livet. Så bliver det også sjældnere og sjældnere, at vejret 
betyder, at man ikke kan komme på vandet, og glæden ved at kunne mestre 
det lille fartøj bliver tilsvarende større og større.  Mulighederne bliver kort 
sagt flere og sjovere, - fra det stille vand til medvindssejlads i bølger, 
teknikker til at klare at hjælpe andre, leg i brænding, ture på white water… 

Lær af de andre og vær ikke bange for, at de er dygtigere end du er. Spørg 
dem og alle vil gerne hjælpe. Det er vel også derfor man er medlem i en klub 
for at deles om den fælles viden? 

Kom også gerne ned og deltag i teknikaftenerne om onsdagen, der starter igen 
i august.  Alle kan bare komme og byde ind med ideer til, hvad man gerne vil 
arbejde med.  Her er plads til alle, og hvis man er lidt foran de andre på nogle 
områder, kan man være med til at undervise. Der plejer også at være nogle km 
at hente til statistikken og flere navne at samle på. 

Rigtig god fortsat sommer og efterår i kajakken!  /Ib 

 

Pinsetur Ærø rundt på 3 dage 

På generalforsamlingen annoncerede Thea at der ville komme en Ærø Rundt 
tur i pinsen, og allerede der vidste jeg, at det var noget jeg gerne ville prøve. 

Vi samledes 11 personer lørdag morgen for at pakke kajakkerne. Det var dog 
kun de 5 (Thea, Kurt, Vagn, Makka og undertegnede) der skulle hele vejen 
rundt. Niels-Jørgen skulle på arbejde om søndagen og stod af ved ”Skåret”, og 
de 5 fra begynderholdet (Lars, Kristtina, Thor, Nonina, og Anita) var kun med 
på det første stykke til Ærøskøbing. 

Selv om vi alle havde fået tilsendt Ibs detaljerede pakkeinstrukser på forhånd, 
formåede Kurt at afholde et længere foredrag med tilhørende pakning af egen 
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kajak med et utal af små mærkelige poser indeholdende alt, hvad man kunne 
tænkes at få brug for i enhver tænkelig (og utænkelig) (nøds)situation.  

Endelig ude på vandet blev vi mødt af en modvind, det skulle vise sig at sætte 
de fleste på hårde prøvelser hele dagen. En pause i Strandbyen var derfor 
velkommen. Videre uden om Ommelshoved og direkte over til Ærøskøbing, 
hvor vi spiste frokost (medbragt madpakke) og sagde farvel til de 5 fra 
begynderholdet. 

Tilbage i kajakkerne skulle vi så rundt om endnu et ”hoved” og i modvinden 
over til ”Skåret”, hvor første overnatning var planlagt. Det nye shelter var dog 
booket af en familie i bil, så vi skulle sove i telt. Niels-Jørgens piger hjalp med 
teltene. 

Thea turde ikke sove sammen med os andre, så hun lagde sig til at sove ude i 
det fri. 

Det var allerede sent pga. vinden, så der blev fyret op i ildstedet mhp. at lave 
aftensmad. Makka havde planlagt en maritim suppe som viste sig at blive 
meget lækker. Vi prøvede at bage et brød i en gryde, men måtte ændre det til 
mindre stykker på en pande, da vi ikke kunne skrue ned for blusset.  

Niels-Jørgen kom på besøg om aftenen og tog os med på en markvandring op 
til Skovby, og vi fik indtryk af at han ejede ca. ½ af alt det vi passerede. Det 
var hyggeligt at se Skovby på gåben og høre om alt det N-J kendte til. 

Godt brugte gik vi derefter relativt tidligt i soveposerne og fik en velfortjent 
hvile. 

Det betød til gengæld, at vi stod ret tidligt op og fik pakket og spist 
morgenmad hurtigere end beregnet. Måske hjalp det også at vi blev vækket af 
nogle lokale, der skulle ned og spise morgenmad og se pinsesolen. De kom 
nemlig kørende på en traktor og med en 4-hjulet motorcykel lige forbi teltene. 

Af sted igen før kl. 9 i dejligt solskinsvejr og ikke så stærk modvind ☺, op 
forbi Søby og hen til en dejlig plet lige syd for Skjoldnæs og op ad golfbanen, 
hvor vi holdt et lille hvil. Det var en lille oase med sø og eng med fugleliv, der 
indbød til at slå teltet op en anden gang. 
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Videre rundt om Skjoldnæs hvor stranden var meget speciel med masser af 
sten, der lå i snorlige terrasser hele vejen rundt om næsset. Det lignede 
fuldstændig en lang tribune eller siddepladser i et amfiteater. Vi overvejede 
stærkt at afholde en lille kajakpolokamp, men der var for få tilskuere. 

Vel rundt om Skjoldnæs i mærkelig uregelmæssig bølgegang, gik turen ned 
mod Søby Camping for at holde frokost og bese den nye bro der stod klar til 
indvielsen. Efter sigende skulle den være indrettet ikke kun for badegæster 
men også for havkajakfolket. Umiddelbart så det nu ud som om, at de havde 
glemt at spørge een, der vidste noget om havkajakker, hvordan sådan noget 
bør indrettes. Vi får se hvordan det ender. 

Turen ned mod næste shelter og overnatning fortsatte i solskinsvejr (men ikke 
medvind!). Målet var lidt nord for Voderup lige ved en stor gammel 
teglværksskorsten (hed det Vesterås?). Her kunne vi være i shelterne (der var 
to + et toilet!) og det viste sig at være noget varmere end teltet. 

Da vi var i god tid havde vi en times tid på stranden i solen. Kurt sad her med 
sin øl i en lænestol lavet af liggeunderlaget og en snedig opspænding. Vi var 
endda i vandet som var dejlig friskt.  

Der løb også en fin kilde med frisk ferskvand ned langs pladsen. God til at 
vaske op i og skylle tøj. 

Pladsen var nu ikke helt op til standard: græs og brændenælder trængte til at 
blive slået og der lå en del brædder med søm i og flød. Det ene punkterede mit 
liggeunderlag! Heldigvis havde Thea et reparationssæt til diverse ting, bl.a. 
noget tape til den slags situationer. 

Gang i bålet igen for at lave aftensmad, som Thea stod for. En dejlig krydret 
gryderet med kylling og grøntsager, og belært af brødbagningen dagen før, gik 
vi direkte til de små pandebrød. Derefter tog Kurt os ud på en markvandring, 
bl.a. op til den forladte skorsten og hen ad stranden. Her fandt vi en del 
drivtømmer, som gav et dejligt lejrbål hele aftenen.  

Næste morgen stod vi op til snuskregn og bølgebrus på stranden. Det larmede 
som om der var storm. Det var skønt at kunne skifte tøj og pakke inde i 
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shelteret, ligesom vi kunne sidde inde og spise morgenmad. Vi kom ret hurtigt 
af sted og oplevede en radikal ændring i støjniveauet, da vi fik kæmpet os ud 
gennem brændingen: lige pludselig blev der næsten helt stille og bølgerne 
derude var slet ikke så slemme. Snart holdt regnen også op, og vi kunne 
fortsætte ned langs klintekysten i roligt tempo. Første mål var en pause ved 
næste sted med de nye sheltere: lige mellem den første og den anden 
vindmølle (set sydfra). Denne plads var meget mere tjekket end den forrige: 
græsset var slået, masser af plads til telte og borde/bænke flere steder. 

Sidste etape gik ned rundt om Vejsnæs og så direkte over til Marstal og Eriks 
Hale. Det er en lang tur og man synes, at Drejhuset bliver ved med at ligge 
”derinde” til venstre. Vinden var i mellemtiden drejet tilstrækkeligt til, at vi 
igen ikke havde medvind!  

For at man kan sige at man har været hele vejen rundt om øen, skal man uden 
om Halen og ind gennem havnen. Sidste lille tur op til enden af molen var i 
strid modvind, så den eneste rigtige medvind på hele turen blev ind gennem 
havnen og hjem til klubhuset. Her brød solen endda frem og bød os 
velkommen hjem, hvor Susanne og Karna også dukkede op (dog ikke med det 
store kolde bord til vores tomme maver). 

Alt i alt en skøn tur, hvor den største oplevelse for mig var at opleve øen fra 
søsiden og se mange af de steder man kender fra ture til bens, på cykel og i bil. 
Tak til Thea, Kurt og Makka for planlægning og mad og til alle 4 (+6) for 
hyggeligt samvær. 66 km på kontoen! 

Henrik 

 

Fællestur til Birkholm 

Syv friske kajakroere trodsede regn og vind, og fik en herlig tur til Birkholm, 
lørdag den 16. maj 2015. 

Allerede kl. 09.00, hvor vi stod omklædte til årets forårstur, stod det klart, at 
vejrudsigten ikke ligefrem lovede magsvejr. 
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Turen til Halmø Gavl gik dog fint og første kaffepause blev uforvarende 
indtaget lige ved siden af en edderfuglerede. Pludselig for mor-edderfugl op, 
skræmt af vores ”kaffeselskab”, og dér lå reden, godt camoufleret på stranden, 
med fem kæmpe æg, som næsten kunne ligne strandsten. Det er højsæson for 
fuglenes yngletid, så vi skal være forsigtige og virkelig tage hensyn. 

På Birkholm bliver vi nærmest skyllet i land. Alle kommer dog ind i fin stil, 
og nu er det madpakketid. Vi finder det fine nye shelter med bord og bænke, 
hvor der er rigtig hyggeligt at sidde, i læ for regn og rusk. 

De nye arkitekttegnede sheltere er udviklet af Naturisme I/S og opført med 
støtte fra Friluftsrådet, som har doneret 400.000,- kr. til projektet. På Ærø har 
vi fået tre nye sheltere. De ligger i Sjoen (Dunkærmark), Vesterås (Voderup) 
og ved Skåret (Skovby). Flere steder er der to hytter, så der er en sovehytte og 
en opholdshytte. På pladserne er der også altid et toilet.  Flere oplysninger på 
bookenshelter.dk. 

Det er Vagns første besøg på Birkholm, så vi må lige på lidt sightseeing rundt 
gadekæret og selvfølgelig købe is i ”Døgneren” ved forsamlingshuset. 

Lige så let det var at blive blæst i land, ligeså svært er det at komme fra land. 
Godt vi har Niels-Jørgen til at give os et puf. Og så er det bare at kæmpe sig 
over mod hullet mellem Lille og Store Egholm. 

Fra Egholm til Halmø er der i forhold til mine evner som kajakroer ”godt med 
vind”. Det er lige præcis her, det er så super godt at være på fællestur. Alene 
havde jeg aldrig begivet mig ud på sådan en tur, men sammen med en flok, 
hvoraf de fleste har rigtig meget erfaring, føles det trygt at udfordre sig selv, 
og gå lidt ud over hvad man egentlig tør. Og så skal vi jo heller ikke glemme 
alle de gode fif, der bliver givet omkring hvordan kursen skal lægges, så 
bølgerne skæres i den rette – og letteste – vinkel. Jo, man bliver virkelig 
sømand. 

Efter et pitstop på Halmø hvor sukkerdepoterne lige bliver fyldt op med et par 
chokoladekager, tager vi vest om Halmø og fortsætter i øsende regn mod 
Strandbyen. 
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En flok glade padlere indtager Birkholm og beser de populære shelters 
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Tørvejr igen og fint rovejr til havnehullet. Næsten gennem havnen slutter vi så 
lige turen af med et mindre stormvejr ved Bro 6. Der er faktisk bølger på Det 
Lille Hav og de sidste kræfter må opbydes for at komme hen til vores egne 
broer. 

Kl. 16.00 går vi i land efter en frisk, fornøjelig, udfordrende og sjov tur. 

Lisbeth Bak 

 

Nicolai fortalte om Arrow kajakker 

Søndag den 31. maj besøgte Nicolai Ilcus Marstal Kajakklub. Nicolai ejer 
butikken Nicus Nature i Svendborg og har designet Arrows kajakker. Han 
kom sejlende til Marstal, dog ikke i en kajak, men i en meget smart stor 
gummibåd med masser af hestekræfter. 

Nicolai startede med spørgsmålet: ”Hvorfor egentlig lave en kajak”. I 2007 
blev han opfordret til at skrive en bog om havkajak, men det havde han ikke ro 
i kroppen til. Han snakkede med Jesper Kromann fra Marstal om at sætte et 
fingeraftryk på havkajak, og deraf kom ideen om at designe en havkajak. 

Inspirationen til Nicolais havkajakker stammer fra de arktiske egne og 
inuitternes kajakker. Af nyere inspirationskilder nævnte han især Nigel Foster. 

Den første kajak Play kom i 2009 og var tænkt meget egoistisk, som en kajak 
til instruktører, til at lege og surfe i. Den er god at kante i og reagerer 
lynhurtigt på styretag. 

I 2010 fulgte lillesøsteren Nuka. Den har et fartoptimeret skrog og er noget 
smallere, 52 cm, men er stadig stabil på grund af bundprofilen. Nicolai omtalte 
Nuka som en kajak til den atletisk byggede roer, i MKK er der mange kvinder, 
der har købt modellen. 

Hvor de første to kajakker var tegnet i 2D og efterfølgende modelleret op i 
fuld størrelse er Empower fra 2011 som den første af Nicolais kajakker tegnet 
direkte i et 3D program på computeren. Kajakken er tænkt som en lavere 
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udgave af Play, og den er en fantastisk langturskajak. Det beviste Erik B. 
Jørgensen, da han roede Skandinavien rundt i den, i alt 6.400 km. 

For et par år siden kom Ivalu, en lille smuk grønlænderkajak, en rigtig 
rullekajak. Den var meget dyr at producere og laves ikke længere. I dag er den 
et samlerobjekt hos kendere. I Marstal Kajakklub er vi så heldige at have 
anskaffet os et eksemplar af denne smukke kajak mens det var muligt. 

I starten af Nicolais kajakeventyr stod han selv for produktion og salg af 
kajakkerne. Først blev de produceret af Tahe Outdoors i Estland, senere i 
Thailand og Finland. Nicolai fortalte meget levende om besøgene på de 
forskellige fabrikker, men også om al den tid der blev brugt på at rejse, og 
frustrationen over en stor kassekredit og bankens ånde i nakken. I 2013 bliver 
Arrow Kayaks solgt til Tahe Outdoor og indgår nu som flagskib i deres 
flagskibsmærke Zeagul. Nicolai er tilknyttet Tahe Outdoor som 
produktudvikler. De seneste kajakker med Nicolais fingeraftryk er Play MV 
og Nuka GT i plast.  

Det er nu oftere muligt at møde Nicolai i butikken, for som han siger: ”Ikke 

mere Cirkus Nicus, nu er fokus på butikken”. Det er nu også tydeligt at Nicolai 
har fået en ny interesse, undervandsjagt. Det ses tydeligt i butikken i 
Svendborg, og da han sejlede fra Marstal, var der indlagt et stop ved Halmø 
Gavl for at prøve at dykke efter årets første multer. 

 

 

Arrow Play MV 
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Samme dag som Nicolai var på besøg skulle han levere tre af de nye kajakker 
til en køber i Marstal. Vi var heldige at få lov at indvie dem og det var en 
rigtig fin oplevelse. 

Tak til Nicolai for at ville besøge os i Marstal og fortælle levende om sine 
oplevelser med at tegne, producere og sælge kajakker. Tak til Thea for lån af 
kajakker. Og ikke mindst tak til Kurt, der havde arrangeret og sørget for de 
lækre sandwich til frokost. 

Niels-Jørgen 

 

Kajakker på Det Lille Hav 

Ærødagen blev i år afholdt lige ved siden af kajakklubbens fine lokaler ved det 
lille hav i Marstal. Her var et farvestrålende væld af boder og telte, der på 
fornemste vis viste den utrolige mangfoldighed af foreninger og klubber, vi 
har på Ærø. Der var musik, quizzer, opvisninger og forskellige aktiviteter.  

Klokken 13 blev der, over højtaleranlægget, budt velkommen til 
kajakklubbens opvisning i havkajak på Det Lille Hav. Som tilskuer blev vi 
mødt af et farvevæld af kajakker - der var røde, gule, orange og lilla kajakker 
der stille roede rundt eller lå klar i Det Lille Hav. I kajakkerne sad voksne, 
unge og børn parate til at vise deres kundskaber og give en smagsprøve på, 
hvad det vil sige at ro havkajak. Blandt kajakroerne var der både rutinerede og 
helt nybegyndere med få timers ”sejltid”.  

De voksne og de unge demonstrerede forskellige ro-teknikker, vendinger og 
redningsøvelser.  

Der er en elegant lethed over at se disse lange og smalle kajakker skære 
gennem vandet eller rulle 360 grader rundt for så at ro videre.  

Som tilskuer gyser det i én, når en roer pludselig ligger med hovedet under 
vandet, og kun bunden af kajakken er at se, men hurtigt kommer to hænder til 
syne og der høres tydelige klap på kajakken, og en anden roer kommer den 
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”nødlidende” til hjælp. Under opvisningen blev der demonstreret både 
makkerredningsteknikker og ene-redning.  

Efter en flot voksenopvisning blev det børnenes tur til at vise deres 
færdigheder. Med en overbevisende sikkerhed manøvrerede de rundt, fremad 
og baglæns i kajakkerne med en naturlig smidighed, både når de sad i 
kajakken, sad overskrævs med benene i vand og når de lå på knæ. Balancen i 
det bevægelige element vand, så vi flittigt udfordret, når børnene næsten 
ubesværet stod op i kajakkerne og roede stødt og roligt fremad med et 
højtliggende tyngdepunkt, eller når de som en anden linedanser holdt balancen 
på kajakken, mens den lå med bunden i vejret. Det er også et hold børn der, i 
deres korte tid som aktiv kajakroer, har prøvet sejlads i meget andet end smult 
farvand, uden at kny er de sejlet af sted i kraftig regn, i buldrende tordenbyger 
og i heftig blæst. Det er et hold super seje børn, der udstråle en smittende 
glæde ved at ro kajak, og det er imponerende, hvor meget de har lært på så 
kort tid. Takket være engagerede instruktører, der brænder for kajaksporten og 
arbejdet med børn og unge, bliver kajakroning både en leg og en sport for de 
ærøske børn og unge, og som almindelig tilskuer mærker man straks den gode 
ånd og det stærke fællesskab, der er i kajakklubben.  

Tak for en sublim kajakopvisning i det lille hav på Ærødagen 2015.  

Inga Blom Thomas 

 

Sommersolhverv og morgenmad i Ristinge. 

Så lykkedes det endeligt! De to forrige år aflyste vi på grund af blæst og regn 
og ingen sol overhovedet. I år tørt og 11 grader, halvmørkt og en moderat 3-4 
meter fra NV, da vi tre mand præcis klokken 3.30 lægger ud fra klubhuset i 
stor stilhed på nær en sangdrossel fra Egehovedskoven, der nok synes, at 
dagen er startet. 

Uden for havnehullet er vinden mere mærkbar, vi har den lige i ryggen med en 
lidt urolig sø i mødet mellem Østersøens gamle dønninger og medvinden. 
Horisonten er mørk og utydelig, men der er et lys på klinten og også et på 
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Ristinge havn, som vi kan lægge kursen efter. Der er flot lys over en skyfri 
sydhimmel, mens der i nordøst, hvor vi forventer, at solen først kan ses, ligger 
en lav bræmme over den halve horisont, men med klar himmel ovenover inden 
det næste lag.  I øst ligner en række skyer på den pastelblå himmel en 
grønlandsk kyststrækning med hvide nunatakker. 

Årets længste dag med solopgang 4.25 og med 17½ lyse timer og lyse nætter 
for resten af døgnet, jo, det er lidt andægtigt her, inden solen vender mod 
mørke igen. 

Lyset kommer ganske hurtigt, og den første lærke svinger sig trillende op over 
strandengen, mens vi lader os flyde igennem Ristingeløbet. Kort efter ser vi 
havørnen, der i firkantet svæv går ud over vandet. Morsomt nok er der straks 
en opblussen af fuglestemmer, der nok vil deltage i forargelsen over den store 
fugl. 

Selve solopgangen er vi ikke heldige at få at se, men lige over skyerne tændes 
der ild i skykanterne tilsat en blufærdig morgenrødme. Det passer fint med 
ankomsten til Ristinge Havn, hvor vi går ind venstre om til stranden med en 
fin læplads og direkte sol. Klokken er bare et kvarter over 5 og passende tid til 
anretning af morgenmad. Niels-Jørgen er den stolte og glade nyejer af en ’pop 
up’ grill, som i kajakken kun fylder 30 cm i diameter og er en 7 cm tyk og som 
på ingen tid forvandles til en grillbeholder med dobbeltnet til både kul og 
pølser. Mens den hurtigt får kullene i gang, kikker vi nærmere på havnens 3 
nye sheltere af typen ’Stenbidder’ med plads til hver 2 personer. Det koster 30 
kr. pr. person at benytte dem, penge som går til vedligeholdelse mv. Havnen 
har fint toilet og hyggelig kontakt til de lokale fiskere, - her til morgen dog 
kun til en enkelt, der snart er på vandet. 

Tilbage igen og med den sidste direkte sol står den så på fornem 
havkajakmorgenmad. Der er lækre pølser med ristet brød, sennep og ketchup, 
Kurt koger rigeligt med æg på trangiaen, og der er masser af kaffe, mælk og 
ost, om man lyster. Vi giver os tid og får også slået mave, vender et par kajak-
emner eller fire, inden vi en anelse kuldskære får os samlet sammen og på 
plads i bådene igen. 
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Niels-Jørgens smarte grill 

Nu er morgenen blevet entydigt grålysende med skyer over det hele, vinden er 
flovende og gør hjemturen mindre sej end forventet. Vi går bag om holmene 
og ligger langt ude, inden vi til sidst kan skære ned højre om Langholmshoved 
og nå tilbage til havnehullet igen. Sandelig om ikke klokken er blevet 8, 
måske kan vi oven i købet nå hjem og spise morgenmad med familien! 

 

En eftertanke: På generalforsamlingen i marts blev vi enige om at ændre 

fællestursudvalg og et program for hele sæsonen til ture, som medlemmerne 

på skift selv tog initiativ til.  Til dato har der været gennemført 3 ture, heraf en 

med overnatninger, og i august er der tur på Gudenåen i 4 dage. Som man kan 

forstå, er der plads i kalenderen til mere, om det så er korte, daglange eller 

flere dages ture. Kom gerne med et oplæg, - jeg vil gerne være behjælpelig 

med fællesmail og hjemmeside.       Ib. 

 

Når tågen kommer… 

Når vi har været på kursus, og lært alt hvad læres kan om roning, selvredning, 
makker redning, åretag osv. og sejler alene eller et par sammen, skal vi stadig 
huske at naturen kan spille os et puds.  
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Leif Thygesen fortæller det i en personlig og skræmmende beretning fra 
Nakskov Fjord. Man kan Google ”Tåge, Kajak” og finde hans turbeskrivelse. 
Jeg anbefaler alle at læse hans beretning fra d. 31. marts 2014. Jeg sejlede selv 
alene en lille tur fra Marstal Kajakklub. Vejret var lidt diset, men på ingen 
måde faretruende. Da jeg kom tilbage i Det lille Hav, havde jeg lyst til at følge 
molen og kysten rundt. Da jeg nåede ud for det stribede lille hus på Halen, var 
tågen pludselig tæt. Når jeg kikkede efter kajakhuset, kunne jeg intet se. KUN 
TÅGE. Jeg fulgte kysten og stenene rundt, indtil jeg nåede vejen, der drejede 
af mod campingpladsen. Først her kunne jeg igen se kajakhuset. 

Det var en øjenåbner for mig, at sigtbarheden på den måde og så pludseligt, 
kan ændre sig så totalt.  

Fra Leif Thygesens beretning fra hans tur d. 31. mats 2014: 

”Efter næsten tre timer på vandet er jeg hjemme i Nakskov Roklub. Det der 

skulle være en lille smuttur på 10-12 kilometer er blevet en tur på næsten 3 

timer og 22 kilometer. Mine ben ryster under mig, da jeg træder op på broen. 

Jeg er dybt taknemmelig over, at det gik godt. Jeg har fået en lektion af de helt 

store. Det blev en rotur og en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. Jeg har svært 

ved at falde i søvn den aften. Tankerne arbejdede for højtryk og selv her nogle 

dage efter, er det ubehageligt at tænke på, at den ”legeplads” jeg elsker og 

kender særdeles godt, kan byde på en så uhyggelig tur. Jeg mener selv, at jeg 

til daglig har den nødvendige respekt for vind og vejr, når jeg overvejer at ro 

en tur. Men der er ikke tvivl om, at jeg den 31. marts 2014 foretog nogle 

alvorlige fejlskøn, og det må jeg lære af. Når man er en 61 årig gammel idiot, 

der gerne vil ro alene ud på Nakskov Fjord, bør man være særdeles 

omhyggelig med de valg, man foretager sig og ved enhver tvivl vælge sikreste 

alternativ – og det må så være moralen i den historie. Aldrig har jeg været så 

glad for at finde bøje E i Nakskov Fjord”. 

Med ønsket om en god fortsat sommer til alle 

Else 
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Kajakhuset 

Sidste nyt fra malerværkstedet. 

Efter en del møder, positive og negative meldinger, op- og nedture, rygter, 
gode som dårlige, er der nu endelig kommet gang i sagerne. Bygning af et nyt 
Kajakhus i Ærøskøbing kan starte, så; tillykke til Marstal Kajakklub, godt gået 
af os. 

Omkring 01-06-2015 ankom et læs træspåner til den gule hal i Bøssehage, 
leveret fra Sverige. Træspåner af canadisk cedertræ. Det er fantastisk træ, der 
ikke vejer ret meget og er let at håndtere. Humøret var højt, for nu kunne vi 
komme i gang med at male. 

Vi er en del medlemmer som mødes 3 – 4 gange om ugen på skift, når man 
kan og har lyst og tid. Nogle dage starter vi kl. 14 – 18 andre dage kl. 15 – 18 
fortrinsvis man. tir. onsdage. Alle kan hjælpe til, alle er velkomne, kig ind til 
os og spånerne, hvis du kommer forbi, så vil du møde et hold af ihærdige, 
hyggelige, arbejdende, SNAKKENDE, diskuterende og rigtig søde rare 
kvinder, piger og mænd med pensel i hånd.  

Denne enorme mængde cedertræspåner skal males på 3 kanter og 20 til 25 cm. 
op på den ene side afhængig af, om det er tag eller facade, vi maler. Vi maler 
med en blanding af halv tjære og rå linolie samt noget jernoxid, som er meget 
sort og som vi selv blander. Det er virkelig sort arbejde. Der er en herlig duft 
af nostalgi og gamle træskibe, men alligevel skal vi sørge for at alt, hvad 
åbnes kan ud til det fri, skal åbnes medens vi maler, også for tørringens skyld 
som tager 8 – 10 dage. 

Indtil i dag den 01 – 07 har vi malet alt til taget dvs. 60 pakker og er gået i 
gang med de sidste 23 pakker, som skal dække facaden, så det er gået godt. 
Har lige fået at vide, at de starter med at støbe grund i denne uge, som er uge 
27, vi håber. 

Jeg ved ikke hvornår bladet kommer ud, og om du kan nå det, men vi maler 
man tir ons og torsdag fra 14 til 18 ca. Vi har hvad du skal bruge, så du skal 
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bare møde op i den gule hal i Bøssehage i Ærøskøbing eller ring til Hans 
28497279 og meld dig til. 

Dette var en lille beretning fra malerværkstedet. 
Hilsen malerne….. 

 

Hans skriver om slut på maleriet: 

En lille vigtig rettelse til forrige referat fra malerværkstedet. Jeg har inviteret 
til at kigge ind på malerværkstedet i Bøssehage. Det trækker jeg hermed 
tilbage. Vi er nu blevet færdige med at male før beregnet: tirsdag d. 7 juli.  Ca. 
10.300 stk. spåner er gået gennem hænderne på en snes medlemmer. Ja, du 
læste rigtigt 10.300 stk. det er rigtig mange. Fantastisk. 

Jeg vil også hermed gerne sige stor TAK for en kæmpe indsats til dem, som 
har kunne afse tid til at møde op flere gange om ugen i lang tid for at male. 
Omkring 315 timer er det blevet til. Men nu er det slut. Håber I kan bruge den 
tid I nu får fri fra værkstedet. 

Endnu engang tusind tak for hjælpen og hyggeligt samvær.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Store stabler spåner i hallen i Bøssehage 
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Her males de allersidste spåner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og her er belønning for arbejdet… 
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Der skal også knyttes en kommentar fra bestyrelsen: 

Kære alle 

I dag er det en stor dag for Marstal Kajakklub. 

En trofast gruppe af klubbens medlemmer er nu færdige med at tjære de 
10.300 træspåner af canadisk cedertræ, (som skal bruges til at beklæde vægge 
og tag på vores nye kajakhus på Vestre Bådehavn her i Ærøskøbing). Det vil 
sige, at det store bidrag som klubben har forpligtet sig til, i forbindelse med 
selve opførelsen af kajakhuset, nu er tilendebragt.  

På kajakøen er arbejdet (så småt) startet. Vi glæder os alle til at træspånerne 
kan monteres på kajakhuset, og at Ærø Møbler kommer så langt med 
byggeriet, at vi kan komme i gang med de næste ting, som Marstal Kajakklub 
skal stå for: fast belægning / fliser, aptering med reoler til kajakker og udstyr 
osv.  

For en uge siden indgik bestyrelsen af Marstal Kajakklub en driftsaftale med 
Naturturisme I/S, så det formelle er på plads, og så klubben kan tage 
kajakhuset i brug lige så snart det er færdigt. 

På vegne af bestyrelsen i Marstal Kajakklub, vil jeg gerne takke alle jer, der 
har hjulpet med det ”sorte arbejde”. Uden jer, var der ikke noget kajakhus på 
vej. 

En særlig, og meget stor tak, skal lyde til Hans Eriksen. Allerede meget tidligt 
i processen med at få etableret et Kajakhus i Ærøskøbing, gav du tilsagn om at 
du ville gå til hånde i byggeprocessen, og da jeg ringede og spurgte dig, om du 
havde en måned at bruge på kajakhuset, sagde du straks ja og tog ansvar. Så 
tak for din kyndige og veltilrettelagte måde at lede arbejdet på.  

7. juli 2015. Niels-Jørgen. 
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Rettet årsregnskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Resultatopgørelse      

                 1. januar til 31. december 2014     

      

Note Indtægter               2014  2013 

 Kontingent seniorer  98.400  104.400 

 Kontingent sommergæster  0  0 

 I alt  98.400  104.400 

      

 Tilskud  50.894  62.140 

 Sponsorer  0  20.000 

 Indtægt ved medlemssalg  17.547  8.526 

 Kursusmateriale medlemsbetaling  3.668  0 

 Indtægter i alt  170.509  195.066 

      

 Udgifter     

1 Driftsudgifter  37.595  29.639 

2 Administration  66.110  63.594 

 Rente og gebyrer  21.908  26.579 

 Diverse  500  0 

 I alt  126.113  119.812 

      

 
Resultat af klubbens drift før 

afskrivninger  44.396  75.254 

 Afskrivninger  -27.885  -45.000 

 Resultat  16.511  30.254 

      

 HCM     

 Kursuskontingenter  59.200  56.500 

3 Udgifter  3.126  3.336 

 Resultat kursusvirksomhed  56.074  53.164 

 Samlet resultat  72.585  83.418 

      

 Resultatet overføres til egenkapitalen     
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        Balance 31. december 2014     

     

Aktiver   2014  2013 

Klubhus     

Afholdte udgifter  789.562  789.562 

      

Kajakker og udstyr  269.900  277.285 

 Broer  14.171  14.171 

 Lager af salgsvarer  0  0 

 Debitorer  0  0 

 I alt  1.073.633  1.081.018 

      

Likvide beholdninger  2.005  3.333 

 Aktiver i alt  1.075.638  1.084.351 

      

Passiver     

Gæld     

Kassekredit / Boliglån  324.616  380.914 

 Dansk Idræts Forbund  12.500  37.500 

 Lån  65.000  65.000 

 Huslejedepositum  0  0 

 Nøgledepositum  4.100  4.100 

 Skyldige omkostninger  0  0 

 I alt  406.216  487.514 

      

Egenkapital     

Primo  596.837  513.419 

 Periodens overskud  72.585  83.418 

 Egenkapital i alt  669.422  596.837 

      

Passiver i alt  1.075.638  1.084.351 
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Noter     

     

1. Driftsudgifter                 2014              2013 

Køb og vedligeholdelse af udstyr  4.260  11.283 

Rengøring  3.012   

Vedligeholdelse  572   

Kontingent DKF  7.800   

Anskaffelse undervisningsmateriale  1.472   

Kursusudgifter    8.375 

Rejseudgifter  1.240  500 

Svømmehal  6.000   

Div. medlemsudg. / forplejning  12.339  8.540 

EPP licenser  900  685 

Poloudgifter  0  256 

I alt  37.595  29.639 

     

2. Administrationsomkostninger     

Annoncer  3.309  1.377 

Klubblad  230  460 

Webside  168  135 

Lokaleleje  2.250  6.500 

Vand og el  16.296  15.924 

Leje af grund  22.113  21.935 

Rengøring og renovation  60  2.897 

Vedligeholdelse klubhus  14.195   

Porto  695   

Vægtafgift  130   

Kontingenter DKF    8.400 

Kontorartikler  125  1.376 

Forsikringer  4.708  4.590 

Div. medlemsudgifter  1.677   

Småanskaffelser  537   

Andet /afstemning  -383   

I alt  66.110             63.594 
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 3.    HCM udgifter     

 Annonce og reklame  2.796  1.367 

 Forplejning    1.924 

 Kontorartikler    45 

 Udstyr / licenser  330   

 I alt  3.126  3.336 

      

 4.     Klubhus     

 Jordbundsundersøgelser  59.293  59.293 

 Afgifter ved tilslutninger  91.324  91.324 

 Hovedentreprenører  1.650.105  1.650.105 

 VVS og el  106.113  106.113 

 Fundamenter til haller  105.668  105.668 

 Småindkøb diverse materialer  55.945  55.945 

 Jordarbejder  31.618  31.618 

 Inventar  4.299  4.299 

 I alt  2.104.365  2.104.365 

      

 Tilskud  1.314.803  1.314.803 

 Nettoinvestering  789.562  789.562 
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Km-statistik opgjort 30. juni 2015 

 

 

 

 

 

Børn - unge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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Voksne medlemmer 

 

Km-statistik Sommer 2015    

Navn Marstal Ærøsk. I alt 

    
Ib Olsen 483 78 561 

Henrik Lindberg 415  415 

Charlotte Aabye 305  305 

Kurt Lund 238  238 

Thea de Magos Jensen 223  223 

Susanne Larsen 221  221 

Margrethe Dantzer 216  216 

Anne Lund 208  208 

Niels-Jørgen Bech 202  202 

Else Jakobsen 198  198 

Lisbeth Bak 185  185 

Lars Bak 185  185 

Karna Ravnø 159  159 

Lars Riis Steenfeldt 132  132 

Susanne Grube 126  126 

Johannes Hansen 119  119 

Anne Lykke Arrias 117  117 

Vagn Christiansen 117  117 

Ida Marie Andersen 102  102 

Ingrid Nielsen 85  85 

Ken Vøge 82  82 

Carsten Dissing 80  80 

Makka Thorsen 77  77 

John Kristensen 72  72 

Anita Bilde 70  70 

Tor Wittenkamp 68  68 

Yonina Groof 64  64 

Krisstina Cassidas 63  63 

Maja Kjær 62  62 

Dorte Dihver 59  59 
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Christoffer Jensen 57  57 

Kim Hartvigsen 55  55 

Katja Lund 54  54 

Connie Kristensen 54  54 

Lea G. Jørgensen 42  42 

Bjarne Hjort 40  40 

Lars Ericsson 33  33 

A K Aagaard 33  33 

Jørgen Friis 32  32 

Lise Lomholt 28  28 

Jens Andersen 28  28 

Ruth Nøjgaard 25  25 

Rasmus Harboe 24  24 

Jan Condrup 22  22 

Rasmus Nielsen 21  21 

Erik Skytt 20  20 

Anton Bjørn Lund 20  20 

Freja Midttun 20  20 

I alt   5472 
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  Kalender sommeren 2015  

Juli Dato Tidspunkt  

Onsdag 15.07 16.00-18.00 Kravlegård 

Onsdag 22.07 16.00-18.00 Kravlegård 

Søndag 26.07 Uge 31 HCM ugekursus v/Kurt og Thea 

Onsdag 29.07 16.00-18.00 Kravlegård 

    

August Dato Tidspunkt  

Onsdag  05.08 16.00-18.00 Kravlegård 

Mandag 10.08 15.30-18.00 Børn-ungehold starter 

Mandag 10.08 19.00- Planlægning Gudenåturen 

Torsdag 13.08 13.08-16.08 Gudenåtur  

Onsdag 19.08 18.00-20.00 Teknikhold starter 

    

September    

    
 


