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Formanden siden sidst 813159
Ja, der sker jo ikke så meget i vinterhalvåret, jo vores julefrokost ej at
forglemme, da det er ved at udvikle sig til en større konkurrence mellem
deltagerne, hvem der har den flotteste og største udsmykning af sig selv
og kajakken fuldt oplyst med juletræskæder, sågar rensdyr har fundet vej
til vores julesejlads. Så det var helt rart at komme på land, og få varm
gløgg, som festudvalget så fint havde sørget for, efterfulgt at vores
medbragte julesul, som alle nisser frit kunne vælge imellem, inden
terningspillet gik i gang, hvor nisserne fløj rundt om bordene for at hapse
gaver til sig. Da roen igen havde lagt sig, overtog Ib med hyggeligt
guitarspil, hvor der blev sunget julesalmer til.

Så har vi afprøvet vores ny logsystem RO-kort og den tilhørende ROkort app, til telefonen. Det tror jeg vi bliver rigtig glade for, når vi lige
kommer i gang, og bliver fortrolige med denne. Så vi håber, I tager godt
imod den, ellers er den ”gamle ro-protokol” er der stadig.
Traditionen tro havde Susanne indkaldt til nytårsrul nytårsdag kl. 14,
men vandet var som sunket i jorden, væk var det i hvert fald. Så det blev
kun til ren hyggeligt samvær med varme romtoddyer, kransekager og
andet sødt, som vi jo fint kan tåle oven på julen ;-). Omkring 12-15 kom
forbi og hilste på. Ses 2020.
Dagen efter, d. 2. januar, havde vi også i år ekstremt højvande, hvor vi
kunne sætte kajakken i ved vores terrasse. Også i Ærøskøbing stod
vandet op i selve huset. Tak til Jan M. for at hæve de nederste kajakker.
Vi kan ikke klare ret meget mere, før det kan volde problemer. Thea og
jeg var på en lille havnerundfart, læs andetsteds i bladet.
Så var instruktørerne på deres årlige vintertur, der i år var i København d.
12. – 14. januar. Se artikel andetsteds.
Den 23. februar afholdt vi vores årlige ordinære generalforsamling, hvor
vi startede med at slå katten af tønden. Henrik skulle være kreativ, da
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vandet var væk omkring broen, men han fandt en god løsning, Vi var
fem fuldt udklædte enheder, der gik i kamp med tønden. I starten gik det
mere op i, hvem der kunne nå at slå flest gange til tønden, når vi gled
forbi. En enkelt syntes det blev for varmt, og kastede sig i baljen, ja mere
end én gang. Ridderen Mads slog så til, men havde dog ikke kræfter nok
til at slå det hele væk, det måtte en anden jo så klare for ham. Alt i alt en
festlig fornøjelse.
Selve generalforsamlingen forløb rigtig godt. Der blev budt velkommen
til omkring 28 medlemmer af klubben, der straks tog for sig af kaffe og
kage. Bestyrelsen foreslog Jes Jørgensen som dirigent, som derefter
ledede generalforsamlingen, punkt efter punkt.
Der var meget i år med vedtægtsændringer, sikkerhedsbestemmelser,
ordensregler, bestyrelsens forretningsorden. Stor ros til Jes for den
professionelle ledelse af generalforsamlingen.
Formandens årsberetning blev godkendt, ligeledes kassererens
gennemgang af vores regnskab. Budgettet blev klappet til godkendelse.
Under valg af tillidsposter var Jørgen Friis og Henrik Lindberg Nielsen
på valg til bestyrelsen. De modtog begge genvalg. Suppleant blev Jan
Møller Jensen. Revisor er igen Elisabeth Lauritsen, og revisorsuppleant
Birte Grønne.
Så havde saunagruppen orientering fra årets arbejde på projektet, som
de/bestyrelsen arbejder videre med. Generalforsamlingen varede næsten
tre timer. Tilmeldte spiste derefter Chili Con Carne.
Så er vi begyndt at forberede sæsonens kurser, ligeledes svømmehallen
d. 2. marts, 24. marts og d. 11. april. I kan her øve redningsøvelser, så I
efterfølgende kan øve redninger i det åbne hav og skrive jer på ”Hall of
Fame” listen.
Kurt blev konge

Mads blev dronning
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Med disse ord vil jeg ønske jer en rigtig god sæson, der er lige om
hjørnet, hvor vi håber vi ses på vandet.
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Her på sidste bestyrelsesmøde blev en Tahe Marine Fit 147 PE, indkøbt
til vores flåde, den glæder vi os til at prøve.
Kajakhilsner Kurt

Årsberetningen for 2018
v/formand Kurt Lund
Vi har i årets løb afholdt otte bestyrelsesmøder, det samme som sidste år, men
det er selvfølge afhængig af hvad vi har på programmet. Desuden er der
udgivet tre klubblade over sæsonen, med tak til Else, Karna og Jørgen for det
fine blad.
1. jan. Starter vi jo traditionen tro med at rulle ind i det nye år, og i 2018 var
der tre der kastede sig i det kolde vand, for hurtigt at komme op igen. Af
hensyn til vores otte heppere skyndte vi os op og ind til den varme grog med
tilhørende snacks og kransekage, og hvor vi ønskede hinanden godt nytår.
8. jan. Årets første bestyrelsesmøde. Til forberedelse af generalforsamlingen
med regnskabet, og hvor vi skulle have promoveret klubbens redningsøvelser,
derfor skabte vi en Hall of Fame liste, man kunne skrive sig på, når
redningsøvelserne var udført. "Hall of Fame" skulle så præsenteres til
generalforsamlingen.
Så havde vi et møde med Lorraine vedr. en Rainbowfestival, hvor vi tilbød et
to timers "kravlegårdsarrangement" uden beregning. Denne festival blev senere
aflyst, pga. manglende tilslutning. Og så meldte vi afbud til Marineforeningen
til deres intro-aften for nye elever, på navigationsskolen. Vi kan ikke tilbyde
noget lige nu, og vi får ikke meget ud af dette, beklager.
11. jan. — 14. jan. Her var instruktørerne på deres årlige vintertur ved
Helnæsbugten på Sydfyn, hvor turleder Susanne og Thea havde sørget for en
hytte ved Helnæs Campingplads. Vi var turen rundt om Helnæs første dag og
anden dag i bugten til Falsled (Kro), hvor vi ikke spiste, samt en lille tur
søndag. Vi fik roet 54 km på de tre ture.
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16. jan. Deltager Henrik og jeg i info møde i havnebrugergruppen, om Vild
med Vand 2018. Da det ligger i forbindelse med Ærødagen går vi med i dette,
med Henrik som tovholder, da han også er involveret i planlægningen af
Ærødagen, der i 2018 er her i Marstal.
23. jan. Afholder Susanne Grube et spændende foredrag, med film om sin vej
til BCU4 Star-leder. Et langt og sejt træk, med en masse udfordringer
undervejs, men flot gået. Et tiltag klubben kan være stolt af. Festudvalget
havde sørget for god mad til de omkring 20-25 deltager, tak for det.
Svømmehallen blev også benyttet hen over vinteren, hvor vi havde booket
søndag d. 18. marts, søndag d. 8. april, og til d. 15. april med fortrinsret til
børnene. Og her kunne vi da godt tænke os at se nogle flere, da vi
genopfrisker redningsøvelser. (men I får muligheden inden længe igen).
20. feb. Sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, til fin pudsning,
hvor vi fik styr på opdateringer af børneattester på vores instruktører. DKF
tilbyder førstehjælpskursus finansieret af TrygFonden Susanne G søgte på
klubbens vegne, at få et til huse her i klubben, men blev ikke imødekommet. I
kan i øvrigt se tilbuddene på DKF's hjemmeside.
Lørdag d. 24. feb. Afholdt vi vores ordinære generalforsamling, hvor vi
startede med at "slå katten af tønden". Her havde fem klædt sig til
ukendelighed i den bidende kulde. Jeg må sige folk, gør meget ud af deres
udklædninger også deres kajakker er pyntet til, og her løb Thea med både
Dronning- og Kongekronen.
Generalforsamlingens forløb: Her blev budt velkommen til 24 medlemmer af
klubben, som havde disket op med kaffe og kage. Jes Jørgensen blev foreslået,
og valgt til dirigent, som så styrede generalforsamlingen i professionel ånd.
Formanden afholdt sin årsberetning, med efterfølgende godkendelse, herefter
fremlagde Jørgen Friis vores årsregnskab og gennemgik vores kommende
budget for 2018, og med uændret kontingent, disse også med godkendelse af
generalforsamlingen. Herefter blev der indlagt en "summe" pause hvor der kan
drøftes div. ting, uden beslutningstagen. Her præsenterede vi så vores "Hall of
Fame" redningsliste, og et ønske om en sauna blev drøftet.
Generalforsamlingen blev atter genoptaget, her var vi kommet til indkomne
forslag, hvor bestyrelsen havde fremsendt et forslag på en vedtægtsændring af
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4 stk. To personer, der ikke tidligere har været medlem af klubben, og som
melder sig ind efter d. 1. aug. et år, betaler halvt kontingentfor det år de melder
sig ind. Da det var sådan det havde fungeret i praksis.
Denne ændring blev godkendt, så blev vores klubblad drøftet, kontra
Facebook, konklusionen blev at vi fastholder vores kære blad, men vi husker
så også at komme med gode indlæg. Og som opfølgning af
generalforsamlingen skulle vi i bestyrelsen opdatere og tilpasse vores
vedtægter til nuværende aktiviteter. Samt ensartet udmeldinger/afbud til div.
arrangementer. Så var der selvfølgelig også valg til klubbens tillidsposter. I
bestyrelsen trådte to nye kandidater til: Cecilie Larsen og Mads Kyrsting i
stedet for henholdsvis Susanne Larsen og
Jan Møller. Kurt modtog genvalg. Jan Møller blev den nye suppleant. Revisor
blev Elisabet Lauritsen, revisorsuppleant Birte Grønne. Efter
generalforsamlingen var der fællesspisning med Chili Con Carne med
pandebrød og salat.
Mandag d. 26. feb. Holdt vi vores konstituerende møde, hvor vi fordelte
pladserne i henhold til vedtægterne. Formand Kurt Lund, næstformand Henrik
Lindberg. Kasserer Jørgen Friis, vores hjemmeside Cecilie Larsen, og vores
overalt mand, rengørings turnus m.m. Mads Kyrsting, suppleant Jan Møller.
Suppleanten bliver altid inviteret med til vores bestyrelses møder. Vi gik straks
i gang med opfølgningen fra generalforsamlingen med vedtægtsændringer, og
at promovere klubben med tre "kravlegårdsarrangementer" for
navigationsskolen d. 12.april, Cecilie og Kurt som tovholder, for folkeskolen
og friskolen d. 19. april, Mads og Thea er tovholder, for HF-eleverne 26. april
er det Henrik der er tovholder. Et tiltag vi selv syntes godt om, der også bar
frugt med nye medlemmer. Der blev også drøftet saunaprojekt til
generalforsamlingen, som vi satte i værk, med Cecilie som tovholder. Der blev
indkaldt til et medlemsmøde d. 25. april, for at drøfte dette, og de fik nedsat en
arbejdsgruppe. Referatet følger senere.
Tirsdag d. 3. april var der instruktørmøde, for at planlægge årets kurser og
"Kravlegårds arrangementer. Og hvad der evt. mangles af udstyr, samt
justering af vores sikkerhedsinstrukser. Der ville ikke i 2018 være de
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såkaldte teknikaftner, men en gruppe medlemmer starter med træning med
henblik på at kunne opnå IPP3 med en prøve i efteråret.
Onsdag d. 4. april afholdes bestyrelsesmøde, hvor der er søgt materiale
tilskud på 8.500 kr. i Ærø-ordningen til medfinansiering af sikkerhedsudstyr
til klubben for 17.000 kr. hvor der er indkøbt 14 veste, 9 pagajer, 5 pumper, 5
paddlefloat, 5 skørter og 2 små kompasser. 6 luger og 2 små telte er kommet
til. Desuden fik vi udarbejdet privatlivspolitik for Marstal kajakklub i henhold
til Persondataloven, og fik vores indmeldelsesblanket på hjemmesiden
tilpasset dette. Og så har vinteren/isen været hård ved vores broer, både den
nye og den gamle. Der blev bestilt nye beslag til den nye efter samråd med
leverandøren.
Lørdag d. 14. april havde vi indbudt til standerhejsning og arbejdsdag, her
var Jørgen Friis tovholder, da formanden var på førstehjælpskursus i
Gråsten. Her blev flittigt arbejdet med opretning af broer, kajakker
gennemgået, havebordene frem, og ellers generel oprydning, hvor der
traditionen tro afsluttedes med frokost som tak for god hjælp.
Tirsdag d. 17. april. Endelig på vandet. Ib havde inviteret på årets første
fællestur til Urehoved hos Hans og Inger til kaffe og boller m/pålæg. Flot
vejr hvor otte friske kajakroere tog ud fra Ærøskøbing og vendte tilbage
inden det blev helt mørkt, og tak til Hans og Inger for deres gæstfrihed.
God sæsonstart.
Søndag d. 22. april. Var flaget hejst her til åbent hus fra kl. 13-15. Her var
muligheden for at prøve en kajak tur i trygge rammer, sammen med vores
instruktører, her var god tilslutning, hvor de efterfølgende kunne nyde Anyas
nybagte vafler efter turen. Vejret var med os denne dag. Jørgen sad klar ved
tasterne for at tage imod tilmeldinger. Det så også lovende ud. Så det var med
god mavefornemmelse, jeg kørte fra klubben. Der måtte i hvert fald komme
flere end fire til vores begynderhold.
Mandag d. 30. april startede vi vores begynderhold op for voksne. Jørgen,
Henrik, Ken og jeg var klar til at tage imod kommende kursister kl. 17. Der
dukker 15 forventningsfulde kajakelever op for at lære kajaklivets fornøjelser.
Vejret var med os, dog stadig koldt vand. Men stort set alle fik udført en wet
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exit, uden panik, nogen mere end en gang. Jørgen stod klar med en hjælpende
hånd på broen. En rigtig god ide første aften, når folk kommer ind fra det våde
og kolde element. Han havde også sørget for friskbrygget kaffe. En rigtig god
aften at bygge videre på. Stor tak til hjælperne. Men træerne gror som sagt ikke
ind i himlen. Der var en del frafald hen over forsommeren. For nogen bliver
det for meget, andre skadet, og nogen vil bruge mere end én sæson. Så lige før
Sankt Hans, efter vores weekendtur, fik vi frigivet to unge gutter, og
efterfølgende mandag de fem sidste, og alle i store bølger. Men det er også
under halvdelen. Tillykke til de nye kajakroere.
Tirsdag d. l. maj begyndte vores børne/unge hold, også med 15 glade unge
mennesker, der også blev lært op af Niels-Jørgen, Thea, Anya, Mads og
Susanne. De nyder de unge, og at se hvordan de kan lege i kajak. De har også i
år brugt Dansk Kano og Kajakforbunds paddlepower armbånd, de må bære når
de har vist forskellige discipliner. Thea og Mads øver også teknik og
redningsøvelser med de unge. Alle fortsatte efter sommerferien, hvor de fik
Erik B. og Dagmar frigivet IPP2 roere. De begge er 14 år. Tillykke til de unge
mennesker, samt en stor tak til de sæsonens instruktører.
D. l. maj startede vores ugentlige rengøringsturnus. Her er vi selvfølgelig
glade for, at vi skriver os på til en rengøring. I bestemmer selv hvornår I ønsker
at mønstre. Bare vi husker at skrive os på, bare en gang.
Tirsdag d. 29. maj blev afholdt bestyrelsesmøde. Her søgte vi 10.000 kr.
tilskud i Rise/Flemløse Sparekasse, hvor vi efterfølgende fik overrakt 3000 kr.
Og tak for det. Her fik vi også indstillet Ib i Friluftsrådet, til hjælp til revision
af Det Sydfynske Øhav, tak for det Ib. Så har MIF haft base her til deres
Maritimløb. Så havde vi en forespørgsel fra et tysk kvindemagasin, om et
indlæg i deres magasin, men vi hørte aldrig mere. Her blev også lavet en plan
for maling af vores huse. I 2018 klubhuset
her, 2019 kajakskurene her og 2020 Kajakhuset i Ærøskøbing. Mads er
tovholder. Ligeledes planlagde vi Ærødagen.

sat til salg. Her fik vi solgt to grå prijoner. Eller for at prøve en lille tur på
vandet. Anya havde meldt sig til at blive reddet af vores lokale S.A.R. 's
redningsbåd efter en kæntring, men Jan Møller tog med, for også at
demonstrere en makkerredning, så publikum kunne se, at vi godt kan selv. En
tak til Mads, Anya og Jan, samt til dem der besøgte os. Og Henrik, der var
udlånt som tovholder på pladsen. "Vild med vand" aktiviteten blev ikke til
noget, da ankermanden ikke løftede opgaven.
Så har Ken hen over foråret og sensommeren tilbudt og afholdt tirsdags ture
rundt i øhavet. Her er alle tiders mulighed for at komme på vandet, når blot
man er frigivet. Tak til Ken for disse ture, godt initiativ.
Også en tak til Johannes, der har skiftet elastikker på mange af kajakkerne. De
kan stort set altid serviceres med et eller andet.
Uge 27. Søndag d. 1. juli startede Ken og jeg vores Ugekursus op. I år havde
vi vores bladredaktør Else med på sidelinjen, sammen med hendes barnebarn
Jonas der deltog i selve kurset. Syv andre kajakentusiaster, havde også valgt os
til at indvie dem i kajakverdenen, med tilhørende teknikker og ikke mindst alle
vores redningsøvelser for at øve op til en IPP2 prøve. I år kom vi til Drejø med
en overnatning og efterfølgende en overnatning i Ærøskøbing, hvor vi aflagde
frigivelses prøven fredag formiddag, og afsluttede efterfølgende her i
Klubhuset med champagne og snacks. Tak til Ken for din gode hjælp.
Hen over sommeren er der også i år afviklet vores traditionsrige
"Kravlegårdsarrangementer", men vi har ikke i år fået indfriet vores
budgetønske. Det var simpelthen for varmt, og uhumsk vand, det er det vi
giver skylden. Folk var helt dvaske om eftermiddagen. Men vi takker jer, der
mødte op og gav en hånd med. Uden jer kunne vi ikke afholde disse
"kravlegårde".

Lørdag d. 9. maj blev Ærødagen afholdt her i Marstal, ja faktisk lige omkring
vores klubhus, så vi næsten følte os indespærret. Men vi har jo trods alt vores
"lille hav" og folk kom også her forbi, for at se på vores kajakker som vi havde

Lørdag d. 28. juli havde vi igen den glæde, at Susanne G. havde besøg af
selveste rullemesteren Dubside, der igen tilbød vores medlemmer
rulleundervisning. Vi må jo sige han kan sit kram, ham Dubside. Det lykkes
ham at lære alle 4 uøvede at rulle, samt de øvede fik lært flere rul, inden han
sluttede af selv, med at fremvise alle rul. Om aftenen var der fællesspisning for
alle medlemmer, hvor Dubside igen underholdt med "rebrulleri", og sluttede af
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med guitarspil. Tak til Dubside og ikke mindst Susanne for hendes arbejde
med planlægning/afvikling af dagen, samt at være vært for Dubside.
Mandag d. 6. aug. Igen bestyrelsesmøde, med orientering fra sauna projektet.
Her besluttede vi, at ville prøve med fællesroning, som i "gode gamle dage"
netop for at integrere nye som gamle medlemmer og ny-frigivne til at mødes.
Vi planlagde mandag d. 13. aug. og mandag d. 27. aug. Herefter var det
meningen, at medlemmerne selv skulle fortsætte. Her udformede vi klubbens
Årshjul for 2018 og 2019 med de gængse aktiviteter.
Mandag d. 13. aug. startede vi fællesroningen op, her med seks glade
kajakroere. Både nye og gamle, en lille tur med efterfølgende kaffe her i
klubben. D. 27. aug. var vi syv deltagere, herefter tog Jørgen og Ib hver et par
ture, inden sæsonen løb ud. Tak til jer. Vi prøver at gentage fællesroning her til
foråret igen. Det må kunne lade sig gøre.
Hen over året har en del af vores medlemmer været udenøs til diverse
arrangementer. Nogen på Q-Camp på Thurø, Kajakteknik og friluftskursus kun for kvinder i Nakskov, et par til Havkajakroernes sommertræf i
Nordjylland, en på førstehjælpskursus. Det kan vi kun drage glæde af i
klubben, når medlemmerne kommer ud og lader sig inspirere og dygtiggøre
sig.
Lørdag d. 28. sept. havde Mads indkaldt til ”store maledag” her i klubben, for
at vi kunne få malet vores klubhus. Det trængte virkelig til en opfriskning. Der
blev flittigt arbejdet det meste af dagen, vi kom hele vejen rundt, vestsiden fik
endda to gange. Det pyntede gevaldigt. Stor tak til malerholdet.
Så er klubben blevet beriget med en trækajak (lamineret) skænket af vores
dirigent Jes. Den skal måske lige have en kærlig hånd, så hvis nogen har
tid og lyst, så bare meld ind. Og prøv den bare.
Klubben blev tilbudt, af Ærø kommune, at bruge svømmehallen et par timer
i efterårsferien, så vi kunne promovere klubben for svømmehallens gæster.
Vi takkede nej, da vi ikke kunne mønstre instruktører nok, til at vi mente, at
vi kunne påtage os ansvaret. Tak til kommunen for tilbuddet.
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Instruktørmøde d. 22. okt. Her grov-planlagde vi kommende års kurser
og fandt instruktører til dette. Her blev vores ugekursus taget af
programmet i 2019. Svømmehallen har vi booket en søndag, en hverdags
aften og en lørdag til børneholdet her i foråret.
Bestyrelsesmøde d. 23. okt. Planlægning af standerstrygning og gennemgang
af vores vedtægter, efter møde med Jes Jørgensen. Her fik vi også aftalt at
prøve implementering af RO-kort app. Papirprotokollen bibeholdes til
medlemmer, der ikke ønsker RO-kort. Vi håber alle vil tage godt imod
systemet. Vi har fået vores lysinstallationer eftergået for fejl og mangler, så nu
har vi fået lys i de udvendige lamper.
Jørgen har også sørget for bevægelseslys i Kajakhuset i Ærøskøbing efter
ønske fra medlemmer, og nu da vi har fat i Jørgen, så syntes jeg, vi skal give
ham en stor applaus for det enorme stykke arbejde, han har lagt i at overføre
den gamle ro-protokol for hele 2018 til det nye RO-kort system. Det er
imponerende arbejde, og finder I selv en fejl, så hjælper han sikkert også med
det. Lad os give ham en hånd!!
Søndag d. 21. okt. var virkelig den udfordrende dag for vores IPP3 kursister.
Der var fire, som havde meldt sig til IPP3 prøven, hvor de stort set dagen
igennem blev udsat for div. strabadser/øvelser, Margrethe valgte at trække sig,
grundet sin søsyge, forståeligt nok. De tre andre, Mads, Mette og Jan var også
brugte da de vendte tilbage her til klubhuset. Men stort tillykke. Flot gået.
Lørdag d. 27. okt. Standerstrygning og arbejdsdag med oprydning, taget to
af de nye brofag op og renset, hugget græskanter langs hus og skure, ind
med havemøbler, oprydning og bortskaffelse af defekte ting. Så blev gamle
kajakker udtaget til salg for medlemmer og ikke-medlemmer, se vores
hjemmeside. Vores vandtank fik lov at beholde vandet til frosten kom over
os, dette skulle Niels-Jørgen nok tage sig af. Tak for det Niels-Jørgen. Og vi
slutter jo altid disse arbejdsdage af med en velfortjent frokost.
Mandag d. 12. nov. afholdt Susanne, Niels-Jørgen og jeg møde, vedrørende
en indbydelse fra Nyborg kajakklub. De ønskede lidt mere samarbejde for børn
og unge i klubberne. Evt. at afholde 3-4 samlinger om året. Vi bidrog med lidt
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skriftligt input, hvor vi tilbød at afholde en samling for børn og unge med deres
instruktører i 2020.
Lørdag d. 1. dec. havde vores gode festudvalg indkaldt til julesejlads med
julepyntede kajakker fra kl. 16. Det kræver mere og mere udstyr, da jeg
fornemmer en vis konkurrence på feltet. Det er jo ekstra spændende. Kl. 17.30
skulle vi igen være hjemme, hvis vi ville nyde festudvalgets dejlige varme
gløgg. Fra kl. 18 var der julesul fra de tilmeldte nisser til en festlig buffet.
Efterfølgende pakkespil, hvor nisserne dansede rundt, ja næsten på bordene, for
at slæbe pakker til sig. Festudvalget havde også allieret sig med guitarmanden
Ib, der spillede, mens vi andre sang efter bedste evne. Her ville det helt sikkert
hjælpe, hvis flere mødte op og deltog i festlighederne. En stor og varm tak til
festudvalget for en hyggelig aften.
Den 12. dec. udsendte vi vores materiale vedrørende vedtægtsændringer,
sikkerhedsbestemmelser, ordensregler og en forretningsorden til bestyrelsen, så
medlemmerne så havde tid til at gennemgå dette inden vores ordinære
generalforsamling her i dag.
Så vil jeg afslutte med at takke bestyrelsen for gode og konstruktive møder,
samt alle jer, der giver en hjælpende hånd med. Det er det, der bærer klubben.
Dette var årets beretning for 2018, og hvor vi fik samlet fik roet i alt.:
9.588 km roet af 87 medlemmer, det er tæt på 2000 km mere end i 2017, men
det der glæder os mest er at 19 flere kajakroere har været på vandet.
Klubben råder over 74 enheder, der kan bruges til at komme på vandet.
Og så er vi lige i øjeblikket 24 ungdomsmedlemmer og 85 voksne medlemmer
eller i alt 109 medlemmer, 11 flere end sidste år.
Mvh. Kurt Lund

vores dejlige klubhus. Julefrokoster, sommerfester, fællesspisning,
foredrag og meget mere har været samlingspunkter, hvor klubbens
medlemmer har haft lejlighed til at mødes og sludre lidt om løst og fast,
og ikke mindst om kajakker.
Kære festudvalg, I har gjort det godt og vi takker for jeres store indsats.
Nye kræfter
Som det tidligere festudvalg selv var inde på, har vi nu brug for nye
kræfter til at tage den festlige tete. I første omgang forsøger vi os med en
”pop-up” tilgang til fester og sammenkomster i klubben. Det vil sige, at
der på nuværende tidspunkt ikke er nogen fastlagte arrangementer, men
at de kan opstå henad vejen, fx grill i forlængelse af et kravlegårdsarrangement, en øl eller en kop kaffe efter fællesroning, skattejagt på
vandet, et spændende foredrag med én, der lige kom forbi øen, eller
noget helt femte.
Bestyrelsen opfordrer derfor alle klubbens medlemmer, med gode ideer
og lyst til at arrangere sammenkomster, til at tage initiativ til større eller
mindre, uformelle events. Man skal tage fat i bestyrelsen og få dem til at
rundsende en mail, omhandlende det givne arrangement og ligeledes
ikke tøve med at slå det op på Facebook.
Vi håber klubbens medlemmer har lyst at støtte op om det sociale liv i
klubben og denne lidt alternative version af et festudvalg.
Kærlige og festlige hilsner

En stor tak til Festudvalget

Bestyrelsen

Festudvalget meddelte til generalforsamlingen i Marstal Kajakklub, at de
ikke længere ønsker at fortsætte. Der skal nye, friske kræfter til.
Festudvalget bestående af Ingrid, Vagn, Karna og Lea har gennem en
årrække sørget for at planlægge, invitere og arrangere festlige indslag i
17

18

Nytårsrul 2019
Klubbens bibliotek
Ib har igennem mange år været bibliotekar for klubben.
Biblioteket indeholder hæfter og bøger samt DVD film, som kan
benyttes som undervisning i roteknik og redningsøvelser samt
rulleteknik.

Susanne Grube
1. januar var en blæsende en af slagsen, det blæste omkring 12-14 m/sek.
fra vest/sydvest. Det resulterede i, at der stort set var tørt i det lille hav.
Vi kunne ikke komme i vandet, uden at vi skulle gå langt med
kajakkerne og ingen af hepperne ville kunne se vi rullede, da vi hurtigt

Ib har et ønske om, at en anden overtager denne opgave.
Med venlig hilsen Else

Marstal kajakblad
Karna og jeg har gennem de sidste seks år sammen været tovholder på
vores klubblad. Jeg har samlet indlæg fra klubbens medlemmer og i
forening med Karna redigeret og læst korrektur på disse. Karna har gjort
bladet færdigt med billeder og opsætning. Selve trykning af bladet sørger
Jørgen for.
Er du interesseret i at prøve kræfter med disse opgaver, så giv endelig
besked til mig, gerne senest 15. maj. Eller tag kontakt til bestyrelsen og
snak med dem om dine overvejelser.
Karna og jeg har haft mange hyggelige og sjove timer med disse ret
spændende opgaver.
Mvh. Else
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ville være drevet langt væk. Det var altså trist:-(. Som kompensation
diskede Kurt op med rom, kransekager, slik, dejlige saltede chips (det
var 1. januar-så det trængte vi til) og varm kaffe/te og kager. Som om,
alle vidste, vi ikke gik på vandet, kom der flere og flere folk til. Vi havde
en meget hyggelig eftermiddag i klubhuset. Snakken gik lystigt og vi fik
vendt mange emner, både kajakrelaterede, politiske og julens glæder. Vi
få, der ønskede at rulle, ville udsætte rullene til instruktørturen, der blev
afholdt weekenden efter,- men der var ikke så gode forhold til at rulle...
hmmm. Der skulle vi pakke kajakker efter vores ture og gå langt, så
lysten var ikke så stor til rul, når vi kolde og trætte kom hjem fra turene.
Piv piv. Så derfor skulle nytårsrullet være søndag den 20. januar 2019.
Vejret var skønt, sol og stille og ca. 1-2 graders varme.

Thea har jo sin truck, der går igennem det hele. Jeg blev også tilbudt at
blive kørt hjem, men valgte, at kunne tage bussen hjem, men kom for
sent. Men så slog det mig, vi har jo to søde frisørpiger her i byen Mia og
Mette, så jeg fik simpelthen Mia og Pers den ene bil, at køre hjem i. Se
det er service, tak Mia.
/Kurt

Vi var tre rullere: Jan Møller, Thea og jeg, og der blev rullet igennem, så
kinderne blev varme efter den første hjernefrys. Tror vi gennemførte
hver fire rul, Thea naturligvis med tømmermænd - så meget desto
flottere:-). Vi er klar igen til 1. januar 2020.

Tur i Det lille hav
Onsdag d. 2. jan. aftalte Thea og jeg at mødes for at planlægge instruktørernes vintertur for weekenden d. 12.-14. jan. Jeg havde stadig mit
rotøj i bilen fra nytårsdag, og da vi kunne sætte kajakkerne i fra
terrassen, kunne vi ikke dy os for at tage på vandet.
Det var underligt, bare at kunne ro hen over alle broer, og om i inderhavnen, hvor nogle havde travlt med at ekstrafortøje deres både. Vi
kunne ikke rigtig hjælpe til da det blæste omk. de 10 m/sek. Og vi havde
nok med os selv, men ude fra havnemundingen kunne vi surfe hele vejen
tilbage. Vandet var steget yderligere, så vi kunne ro ind mod campingpladsen, ligeledes ud i Østersøen, ind ad Havnegade, hvor folk gik lige
forbi os næsten. Efter vores møde, da jeg skulle hjem, var min bil
strandet ved klubben da vandet var steget mere end jeg ville tilbyde den.
21

22

undertegnede - og endda i min yndlingsfarve. Det lilla lyn stod klar til
mig, og min dag kunne ikke blive bedre - troede jeg.
Vi startede ud med at ro ud af Holmens kanaler, rundt om Nyholm og i
retning syd, hvor vi pænt vinkede til kongefamilien på Amalienborg.
Målet var at udforske alle kanaler, som var mulige at udforske, og
Nyhavn blev den første.

Kurt og Theas
tur til vands og
til lands

Instruktørernes vintertur 2019 gik til hovedstaden
Lørdag d. 12. januar
Skrevet af vores gæste med-roer Bitten Bebendorf Scheller
En grå, kold og våd lørdag formiddag i januar mødte jeg op ved
Kanonbådsskurene på Holmen i København, hvor jeg blev budt
velkommen af seks toptjekkede kajakroere fra Marstal kajakklub.
Dagen forinden var de kørt og sejlet hele vejen fra deres skønne ø til
“djævleøen” for at udforske Københavns kanaler. Men lige nu var de i
færd med at gøre klar til en begivenhedsrig dag på vandet, og der var
intet overladt til tilfældighederne. Ikke kun deres eget udstyr var i orden,
men de havde også sørget for at medbringe en perfekt kajak til
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Trods det lidt kedelige vejr var humøret højt, og kanalerne på vestsiden
af Københavns havn og Sydhavnen blev én efter én undersøgt og
rengjort for plastik, som flød på vandet.
De friske ærøboer fik tillige den fikse idé at dykke rundt i vandet ved
Fisketorvet for at redde deres elskede vand for øldåser m.m., men dette
blev heldigvis kun ved tanken.
Ved Skibbroen /Tømmergraven blev der holdt frokostpause foran
Københavns Roklub med hjemmesmurte madpakker og noget varmt at
drikke. Der blev kigget på de fine husbåde, men kulden og vingummi/lakrids overraskelser på sæderne fik os hurtig tilbage i kajakkerne igen.

Hjemme hos Thea på Holmen fik vi smagt dejlig hjemmelavet
kirsebærvin (selvfølgelig fra ærøske kirsebær) samt hjemmelavede
småkager (naturligvis også hjemmelavet på Ærø), og de 22 km kunne
lige så stille godt mærkes i min krop.
De seks seje kajakroere fra Marstal kajakklub var dog klar til endnu en
dag på vandet i København. Senere samme aften kunne jeg ligge på min
sofa og tænke tilbage på en hyggelig tur i det lilla lyn med seks søde og
energiske mennesker fra Ærø.

Første rodag,
ca. 22 km havnen rundt.

På vejen ud af Tømmergraven stødte vi på en saunabåd, som gav
inspiration til saunaprojektet på Ærø og gav drømmende tanker om at
sidde i denne sauna her i kulden - især hos kvinderne. Turen fortsatte til
Frederiksholmløbet, Teglværksløbet, gennem de nye små kanaler og ud
under Sjællandsbroen ved Sluseholmen, hvor tiden var inde til at vende
om, inden det blev mørkt. Østsiden bød i begyndelsen ikke på så mange
kanaler, og én af de gode kajakroere blev overrasket af en skadet
skulder ved Islands Brygge. Der er dog intet, som stopper ærøboerne
for at få alle sikkert hjem. Den skadede blev bugseret sikkert af to
stærke instruktører, og turen kunne gå videre gennem Christianshavns
kanaler, forbi Operaen, rundt om Nyholm og tilbage til Holmens
kanaler og Kanonbådsskurerne på Holmen.

Søndag d. 13. januar
Skrevet af Ærø holdet
Vindretning: Modvind begge veje fra 6 m/s stigende til 10 m/s.
Vandtemp: 4 grader.
Efter endnu et forrygende morgenbord kom vi på vandet kl. 9.30. Vi
måtte desværre undvære Anya, der havde overbelastet sin skulder dagen
før....
Målet var shopping og madpakker på Kajakhotellet, via Trekroner.

25

26

Vi startede ud fra Holmen, med overbæring til Krudtløbet, som er fyldt
med husbåde i varierende størrelser og stand.
Fra Trekroner skulle der være det flotteste syn ind over byen, som vi gik
glip af, da det var tåget og småregnede hele dagen.
Ud gennem Lynetteløbet, rundt om det stinkende rensningsanlæg, og ind
ved Amagerværket, med den kommende skibakke.
Derfra inden om Prøvestenen og gennem et overdimensioneret
kloakrør til Amager Strand, undervejs kom vi forbi diverse kreative
boligformer, og en del affald var der desværre også her. Vel fremme
kl.12.00, ved Kajakhotellets nye flotte store bygninger, blev vi budt
velkommen til at nyde vores medbragte madpakker i deres varme
caféområde, iført rotøj.
Jan skulle desværre afmønstre her, så Anya blev hidkaldt med bil, ja det
var god planlægning, indtil det går op for Anya at hendes bilnøgle ligger
i Kurts bil (pga. en lille forglemmelse med nogle pagajer dagen før), som
jo holder ved isætningsstedet....
Hmmmmm......
Men men, Kurt har selvfølgelig en ekstra nøgle hjemme i hytten, og
Anya kan gå hen og låse sin nøgle ud, så det hele går alligevel
planmæssigt.
I sidste øjeblik, inden Anya og Jan drager mod Fyns land, fik vi vristet
husnøglen fra Anya. Hun har noget med nøgler tror vi....
Efter en tur rundt i den meget fine shop, kom de fleste af os afsted med
lidt nyt grej, som ikke kunne undværes.
Vi efterlod Jans kajak til senere afhentning, og vendte snuderne mod
Holmen igen. Det blev en lidt hårdere tur end ud, da vinden havde taget
godt til og var lige imod os det meste af vejen. Det regnede fortsat
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jævnt, men vi sad trygt og godt i kajakkerne, og kunne fint holde varmen
da der jo skulle arbejdes for at holde kursen.
Tågen var lettet, så Middelgrund, Flakfortet og Trekroner stod nu klart,
det var et smukt syn. Det sidste stykke, langs molerne ved Refshaleøen,
blev lidt udfordrende pga. refleksbølger, men alle klarede det fint.
Vi slog lige et smut omkring Operaen, så vi også kunne krydse disse kanaler
af på to-do listen. Da vi nåede tilbage til isætningsstedet på Holmen, var det
blevet godt højvande, så vi kunne sejle direkte op på græsset.
Traileren blev pakket, og vi hyggede den sidste aften med resterne af Anyas
dejlige gryderet, og lidt vino.
Planen var mandag, at køre til Svendborg og lege lidt med strøm og vind i
sundet.
Vi vågnede op til et sneklædt København, ca. 3 mm sne, og en del vind, så
broen var lukket for vindfølsomme køretøjer, og vi valgte at køre ned til
Tårs - Spodsbjerg ruten.

Sommertur på Flensborg Fjord 8. - 12. juli 2019
I uge 28 vil Ib og jeg gerne ro langs Gendarmstien fra Sønderborg til
Flensborg og tilbage igen. Hvis nogle vil gøre os selskab vil det være
rigtig hyggeligt.
I løbet af søndag den 7. juli pakker vi kajakkerne på traileren, så vi er
klar til afrejse.
Kl. 09.10 den 8. juli afgår elfærgen Ellen fra Søby og vi skal med.
Vi parkerer biler og trailer ved Sønderborg Kajakklub og begynder turen
her. Vi ror ud af Alssund og krydser Vemmingbund.
Den 1. overnatning tager vi på teltpladsen Skelde Skovkoppel. Turen er
på 10 km.

Det var MEGET heldigt, for broen blev lukket frem til kl.16.00 pga.
lastbiluheld, vi nåede vores færge mod Ærø kl.15.05, som viste sig at være
den sidste denne blæsende mandag.
Vi nåede så ikke på vandet mandag,
men Svendborgsund ligger der jo
endnu, så det når vi nok en anden
dag.

Anden rodag,
ca 22 km Amager retur
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Tirsdag morgen ror vi langs den danske kyst og ind i Nybøl Nor til
Gråsten Roklub. Vi kan slå telte op ved klubben og benytte deres
faciliteter. Dagens tur er på 20 km.
Onsdag fortsætter vi turen med Flensborg som mål. Vi ror forbi Okse
øerne. Der bliver højst en kaffepause på Store Okseø, da den forrige
forpagter misligholdt øen, så det efter sigende er én stor losseplads.
Aabenraa kommune og Naturstyrelsen vil rydde op på øen, men arbejdet
er her i marts måned kun på tegnebrættet.
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Ifølge et sagn opstod øerne da en jætte ville springe over fjorden landede
han i vandet ud for Sønderhav. Et par klumper ler løsnedes fra hans sko
og det blev til øerne.
Lille Okseø ejes af Københavns Lærerforening og her er ikke fri adgang.
Som alternativ kan vi besøge den verdensberømte pølsevogn i
Sønderhav.
Vi skal ind og klappe Grænsesten nr. 1. Det er der deltagerne i det Rødhvide bånd slutter.
Dagen slutter i den danske roklub i Flensborg efter 20 km’s roning.
Det giver os mulighed for et besøg i Flensborg med mulighed for besøg
på restaurant. Fra klubben er der 3½ km ind til gågaden.

Torsdag skal vi begynde hjemrejsen. Turen går på den anden side af
fjorden. Det er planen at ro ind i Flensborg havn og se Flensborg fra
søsiden. Derefter følger vi kysten forbi Holnis.
Der er flere campingpladser langs kysten. På kortet har jeg markeret
Bockholmwik som mulig plads. Den ligger lige ud til kysten. Turen er på
28 km.
Fredag er det kun at ro over på den danske side og finde Sønderborg
Kajakklub. Det er en tur på 22 km.
Efter pakning går turen atter hjem til Ærø. Ellen har afgang kl. 15.20,
17.45, 20.20 og 22.45.
De danske teltpladser er gebyrfri, hvis ikke er det normalt at betale 30 kr.
På teltpladserne er der ”kun” mulighed for havbad og primimad. På
nogle af pladserne er der mulighed for at lave bål, ellers skal der benyttes
trangia.
Danske campingpladser koster 100 - 150 kr. så er der jo mulighed for et
varmt bad og lidt bedre siddekomfort. I Tyskland er prisen mellem 10 og
20 €. Der er normalt tilknyttet en restaurant til campingpladserne.
Der vil være indkøbsmuligheder i Gråsten, Flensborg og Bockholmwik.
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Har du lyst til at være med?
Hvis ja så giv mig besked på mail inden 27. april. Jeg betragter det ikke
som en tilmelding, men bare som en indikation af hvor mange der vil
med.
Vi vil indkalde til et møde, for dem der vil deltage, i slutningen af juni.

Tirsdagsturen kunne også være en god anledning til at få nogle kilometer i
armene, som for træning til turen Sønderborg – Flensborg.
Tirsdagsturene henvender sig primært til arbejdsfri personer, men i
sommerferien er der jo mulighed for at deltage. Og ideen kan jo benytte af
andre.
Jeg ønsker alle en god rosæson.
/Ken

Se: http://www.gendarmsti.dk/da/se-kort
Og www.udinaturen.dk overnatning.

/Ken

Tirsdagsture
Jeg har gennem flere år inviteret til fællestur hver tirsdag formiddag.
Deltagerantallet til disse ture har været meget svingende – de fleste gange
har jeg roet alene.
Min ide med turene har været at begynde i det små først på sæsonen og så ro
på længere ture sidst på sæsonen.
Det har betydet, at jeg har begyndt med ture til Trillerne og Ristinge hale
med formiddagskaffen. Halvvejs er turene vokset til Birkholm og Ristinge
havn med madpakke, omkring sommerferien. Sidst på sæsonen (efter
sommerferien) har målet været Birkholm rundt og Hjortø rundt på hhv. 27
og 32 km.
I år vil jeg igen invitere til tirsdagssejlads. Mød op og vær klar til at sejle
klokken 10 ved Marstal Kajakklub. Turens længde og mål aftales med de
fremmødte. Vi ser på hvem der er mødt, vejret og hvad der måtte være af
ønsker.
I begyndelsen vil vi være hjemme igen før kl. 13, så det er kun kaffe og
formiddags snack der skal med.
Melder DMI om supervejr kan det hænde, jeg skriver på Facebook og
Rokort, hvis der er ændringer til dette. Det kunne være at tage madpakke
med (det kunne være at målet var badepladsen på Ommelshoved eller
Birkholm) eller afgang var kl. 9 for en længere tur.
Ud over at sejle kajak er jeg også campist. Det benytter jeg mig også af –
især uden for sæsonen. Så møder jeg ikke op, så fortvivl ikke, men tag af
sted og nyd turen.
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Besøg af Kajak-Lasse, i forsøg på at erhverve
det Rød-Hvide bånd
Lasse har, som den yngste nogensinde, alene roet Danmark rundt i
havkajak, en tur på 1300 km på 44 dage. Hans startede sin tur den 13.
februar ved Vidåslusen i Vadehavet, hvorfra han roede op langs den jyske
vestkyst, rundede Skagen og
ned til Djursland, hvorfra han
krydsede over til Sjællands
Odde og nord om Sjælland og
ned igennem Bøgestrømmen.
Nord om Lolland-Falster,
krydsede Langelandsbæltet om
natten i mørke og tåge, var et
smut omkring Christiansminde
(kommer fra Thurø) og så en
overnatning på Ærø, inden han
tog over til grænsesten 1 ved
Skomagerhus på grænsen
mellem Danmark og Tyskland
og afsluttede turen.

Jeg har mødt Lasse tidligere og været på kajaktur med ham. Derfor var det
en fornøjelse at tilbyde husly på hans tur Danmark Rundt, hvor han ellers
sov i telt de fleste nætter. Lasse var glad og ved godt mod, havde haft en
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fantastisk god tur rundt om vores land, med mange spændende oplevelser.
Lasse satser på at tage rundt og holde foredrag om sin tur efterfølgende.
Lasse skriver på sin hjemmeside efter han er kommet hjem:
At ro Danmark Rundt i Havkajak har været en meget lærerig rejse for mig.
Jeg har lært en masse om at bygge projekter op, og om at markedsføre sig
selv. Jeg har lært rigtigt meget om min psyke og fysik, og så har jeg fået
nogle utroligt flotte naturoplevelser og mødt nogle mennesker, som jeg
håber at møde igen.
Kærlig hilsen Susanne
Kajak-Lasse
Lasse Bøgh har sejlet Danmark rundt i kajak i vinter. Tidligere jægersoldat
Erik B. Jørgensen har gjort det i vinteren 2009. Kajak-Lasse er sygeplejerske
og er den anden, som gør dette om vinteren. Har vi drømme, som
kajakroere, skal vi ikke vente med at udfordre os selv. Her i Marstal
kajakklub har vi bl.a. Susanne Grube, som har været på ture rundt i kajak
bl.a. i Grønland. Hun har tidligere fortalt om dette i vores klub og i bladet.
Kajaklivet begynder altid i det små. En tur til Strandbyen. En tur til Strynø.
Og der bliver behov for nye ture, nye mål. Alle som oplever glæden ude og i
kajakken må ikke vente med at udfordre sig selv i forhold til egne evner.
Det er ikke vigtigt, at du er jægersoldat, sygeplejerske eller noget helt
andet. Lykken er nye mål.
Else

Kajakken og forårsfuglene…
Jeg var forleden til et møde på Natur- og Energiskolen, hvor DK’s
Naturfredningsforenings førstedame Ella Maria Bisschop-Larsen i et
spørgsmål om Ærø og en evt. kommende Naturpark luftede en
bekymring om ”måske store flokke af kajakker, der kunne true øhavets
sårbare natur”.
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Den risiko er for nuværende ikke stor. Det er egentlig forbavsende
sjældent at se ret mange kajakker hernede, og de få gange man ligefrem
ser en ’flok’ kajakker, er det altid klubber eller guidede grupper med
kompetente ledere. Faktisk tror jeg ikke, jeg nogensinde har oplevet
kajakfolk på steder, hvor de ikke burde være, - ja, måske lige bortset fra
mig selv en enkelt kaffetrængende gang..
Men det er rigtigt, at vi kajakfolk har en særlig forpligtelse til at kende
reglerne. Ingen både kan vel som vores komme så langt ind på fuglene,
så stille og på så lavt vand.. og vader vi det sidste stykke, kan vi komme i
land på hver eneste af øhavets 55 holme og øer og lige præcis der, hvor
vi lyster. Som kajakklub hernede og lige midt i øhavet, er det i særlig
grad pinligt, hvis vi fjumrer rundt uden at tage hensyn, - og uvidenhed er
selvfølgelig ingen undskyldning.
Jamen, kan fuglene virkelig være så generet af et par fredelige kajakker?
Tja... normalt nok ikke så meget de voksne fugle, de trækker sig bare og
slår sig ned længere væk. Men i ynglesæsonen kan der ske skader, - især
hvis man går i land, - skader, som man formodentlig slet ikke opdager!
Rigtig slemt kan det udvikle sig, hvis man ovenikøbet slår sig ned i
længere tid, - for ikke at tænke på, hvis man overnatter.
Det er i ynglesæsonen, vi har problemerne. Mange af øhavets fugle
lægger deres æg i reder, der er særdeles godt camouflerede.
Den gang, jeg virkelig lærte det, var en dag i marts, hvor jeg på St.
Egholm gik i land til en kaffepause og gjorde det lige nedenfor et af de
små huse, der ligger derovre, og hvor jeg ikke kunne forestille mig andet
end sædvanlig trafik af mennesker, der kom på stedet. Først ramlede en
edderfugl op bare en to meter fra mig og med et rabalder, der gjorde mig
aldeles forskrækket. 10 grønlige æg lå der i reden, som først nu skilte sig
ud fra vegetationen i strandengen. Kort efter, og inden jeg havde nået
huset, var det en grågås, der tungt buldrede op, inden jeg indså, at dette
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Der er to datoer, som enhver kajakroer hernede bør kunne:
Den 1. marts og den 15. juli. I mellem disse to er der restriktioner på
adgangsforholdene i øhavet, og i hvert fald de sidste to måneder falder
sammen med den almindelige kajaksæson.

vist ikke var dagen, hvor Store Egholm skulle udforskes, - kom så hurtigt
tilbage til kajakken og trak væk fra stranden.
Hvis der ikke går for lang tid, vil den rugende fugl normalt nå tilbage og
få dækket æggene igen. Ellers er mågerne, og især sølvmågen og den
sortryggede sildemåge, hele tiden på udkik - og elsker æg. Er vejret koldt
og vådt, kan æg og unger ikke tåle kulden særlig længe, og ligeledes i
særligt varmt vejr kan nyklækkede unger regulært komme til at tørste.
Ornitologer anbefaler, hvis man er kommet til at skræmme en rugende
fugl op, at man forsigtigt dækker æg og evt. unger til med redemateriale
og fjer. Det gør den voksne fugl selv, når den af sig selv forlader reden.

I hele 384 km2 af øhavet har Danmark forpligtet sig internationalt til at
beskytte fuglelivet, og der er derfor oprettet såkaldte
ynglefuglereservater, hvor adgang i den anførte periode er forbudt –
også i en afstand af 50 meter fra land. På de sædvanlige Ø-havskort
(gratis i turistbureauer, biblioteker eller i klubben), er disse reservater
markeret med en rødbrun farve. I nærheden af os gælder det fx
Storeholm over mod Ristinge og Dejrø ved Ærøskøbing.
Særligt sårbare områder, hvor man ”bør undgå færdsel” i samme
periode, er markeret med gul farve. Læg mærke til formuleringen, - man
får sikkert ikke her en bøde, men det er dårlig stil og bestemt ikke
hensynsfuldt. Også her gælder det i en afstand af 50 m fra stranden,
eksempler nær os er Langholmshoved og Trillerne.
Endelig opererer man med en 3. markering, - i grågrøn farve, som
angiver vandområder med rastende fugle, hvor teksten er formuleret

Selv på stranden mellem sten kan der være en rede, hvor æggene, der
selv ligner sten, ligger stort set helt udækket. Det gælder bl.a. for den
fascinerende havterne, der helt fra Antarktis kommer her op for at yngle
bl.a. i øhavet. Til forskel fra de stille rugere som ande- og gåsefugle skal
man dog nok blive gjort opmærksom på, hvis man er kommet for tæt på
en terne- eller mågekoloni. De kæfter markant op, og kommer man helt
ind på land, bliver man regulært angrebet med pludselige raids ned mod
ens hoved, og de kan også benytte sig af mere eller mindre heldigt
afsendt fuglelort.
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som ”undgå venligst færdsel med havkajak”. I nærheden af os gælder det
området bag holmene, altså bag Langholmshoved, Lindholm og
Storeholm, - et område, der i forvejen er så lavvandet, at det selv for
kajakker ikke er særligt fristende. Et stort lignende men dog dybere
område ligger mellem Birkholm og Strynø, - her er er der i juli/august
næsten hvidstribet af tusindvis af svaner, der ligger og fælder
svingfjerene, - dvs. de kan ikke flyve i en periode, og henstillingen om
ikke at padle lige igennem området giver god mening.

De nævnte restriktioner burde ikke være særligt generende for os i
havkajakker, og de afsatte grænser for vandområderne bør kunne omgås
med smidighed, - måske er der slet ikke fugle i området. Vigtigt er det at
holde sig formålet for øje, - at være fælles om at passe på disse
uvurderlige steder i øhavet, så de fortsat er hjemsted for en masse fugle
og dermed giver os mulighed for at opleve dem. Man kan måske nogle
gange komme til at padle en mindre omvej, men det synes at være en
særdeles lille pris for at bevare øhavets fuglerigdom.
/Ib

Rastende fugle betyder både, at fuglene søger føde og hviler ud inden
længere flyvninger, og det er rimeligt at prøve at komme rundt om dem,
uden at de behøver at lette. Det er forresten også et godt argument på
koldere årstider, hvor fuglene har brug for ikke at blive jaget unødigt på
vingerne, hvad der koster megen energi.

(Fotos kopieret fra bogen ’Det sydfynske øhav’) /K

I yngletiden er edderfuglenes såkaldte ’børnehaver’ (flere hunner
sammen om op til 25-30 unger) men også andre fugle med
nysvømmende unger på vandet, morsomme at iagttage, men gør det på
passende afstand. Bliver flokken forskrækket, kan nogle af ungerne blive
ladt i stikken, og det er igen en godbid for de altid årvågne og sultne
måger.

Forår og sommer i klubben
Vi holder Åbent Hus i klubben søndag d. 28. april kl. 13-15. Der vil
medlemmer og bestyrelse være parate til at fortælle og svare på
spørgsmål, og der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen. Med en
instruktør i kølvandet vil der være mulighed for at få en prøvetur i Det
lille Hav og opleve den herlige fornemmelse af at sidde i en kajak. På
dagen kan man se hvilke både og udstyr vi har, få lidt at vide om,
hvordan sæsonen starter, og hvordan foråret forløber. Standeren er hejst,
og dagen plejer at være en festlig start på det mere officielle kajakforår.
Begynderholdet for voksne starter mandag d. 29. april fra kl.17-20.
Instruktører er Kurt og Thea med Susanne på sidelinjen. Medlemmer er
meget velkomne til at hjælpe med, især de, der er interesseret i at blive
instruktører. Der er også i år mulighed for at repetere og træne ekstra på
torsdage kl. 18-20. Der planlægges en weekendtur d. 15.-16. juni.
Børneholdet, der er for 10 – 16 årige begynder tirsdag d. 30. april kl.
15.30-17.30. Her er det Niels-Jørgen, Thea og Susanne, der styrer
kajakudfoldelserne, der først og fremmest går på leg og vandaktiviteter.
Det foregår på Det lille Hav, men er vejret og vandet til det, er der også
muligheder for at trække over til det store på den anden side. Forældre er
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meget velkomne til at hjælpe med alt det, der skal til for at få både
kajakker i vandet og op igen og bidrage med at få klubhuset til at se ud
efterpå, som det plejer. Hvis forældre mere fast kunne tænke sig at være
på vandet sammen med børnene, ser vi gerne, at de er indmeldt i
klubben. Der bliver arrangeret en særlig dag i sensommeren til et særligt
program for børneholdet.
Sidste år var der en kajakgruppe, der arbejdede frem mod de krav, der
stilles til EEP 3. Gruppen var rimeligt selvstyrende, og hen på
sensommeren var der tre, der gik op til prøven og bestod. Der er interesse
for at fortsætte, og Jan har påtaget sig at være tovholder på en
kombineret EPP 3/4 gruppe i samarbejde med Susanne. Det første møde
bliver onsdag d. 1. maj kl. 17 - 20 med en fælles snak om ønsker og
planer. Det er nok klogt også at tage rotøj med. Gruppen skulle så
fortsætte hen over foråret og sommeren om onsdagen. Bemærk, at
planerne ligger tæt op ad fællesroningen en time senere.
Turen til Uhrehoved onsdag d. 24. april bliver så årets første fællestur.
Det er en velbesøgt tur rundt for at besøge Hans og Inger i det yderste
hus, og de byder på både venlig hjælp til at komme i land, og dejlig kaffe
og smørlækre boller i deres fine hus alleryderst. Vi mødes på vandet i
filialen i Ærøskøbing kl. 18. Marstalfolk kan komme derud to og to i bil
eller med trailer, hvis man da ikke vil have en tur ud af det og padle de
10 km fra Marstal. Evt. kan man også lade kajakken ligge til næste dag
og få en ny tur hjem. Af hensyn til værterne bedes man lige give besked
senest aftenen før ved spisetid (Ib 6131 7504).

at kende, lære af hinanden og få nye ideer til at opsøge øhavets mange
smukke steder.
Har man tid derudover på en arbejdsfri tirsdag, er Ken allerede startet
op på ture fra Marstal med afgang kl. 10. I starten af sæsonen med
kortere ture (ca. hjemme ved 13-tiden) men senere på sæsonen med ture,
der kan klassificeres som værende med madpakke. Ken er god til at
orientere på forhånd samt med tilhørende vejrudsigt og vil sikkert være
glad for et praj på forhånd, om man kommer.
Se også hans fem dages tur i det nordtyske og Flensborg Fjord fra d. 8.
– 12. juli her i bladet.
Ugekurset i år er aflyst, så instruktørerne også kan få ferie. Instruktører
kunne vi altså godt bruge nogle flere af.
Men ’Kravlegård’ bliver da til noget i år på onsdage kl. 16 – 18 i ugerne
27 – 31. Det vender vi tilbage til.
Rigtig god kajaksommer til alle fra instruktørerne
/Ib
Årets aktiviteter står også på Hjemmesiden
(Nedenstående kalender er kopieret fra klubbens hjemmeside) /K

Vi har valgt at lade Uhrehoved turen være den første fællestur af flere
henover sommeren og hver onsdag kl. 18, og håber således på, at
fællesture kan nå at blive en mere fasttømret tradition i klubben. Vi har
ikke instruktører nok til at besætte alle turene, men mener, at vi fra gang
til gang kan skiftes til at være tovholder, foreslå en tur, lille eller
længere, så vi i fællesskab kan komme på vandet og lære hinanden bedre
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