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Forsiden: Andreas Holm ved indvielsen af Kajakhuset (foto: Niels Solholm)
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Siden sidst, fra formanden

Lørdag den 9. april havde vi arbejdsdag og standerhejsning i
kajakklubben. Allerede da vi kom, var der rent og flot i klubhuset, for
dagen før havde Ingrid været forbi og skrubbet og skuret til den store
guldmedalje, -tak for det. Vi var 15 medlemmer, så arbejdet gik som en
leg. Der blev repareret kajakker, fejet og ryddet op i skurene og ordnet i
klubhuset. Kl. 12 sluttede vi af med en dejlig frokost.
Lørdag den 16. april var der indvielse af Kajakhuset i Ærøskøbing.
Dejligt at så mange medlemmer og andre interesserede mødte op til den
festelige dag. I løbet af dagen var over 100 forbi og mange var der fra
starten og gik først da Andreas Holm afsluttede sit fantastiske show på
vandet. Først holdt jeg tale, med en masse taksigelser. Talen kan læses
andetsteds i bladet. Så klippede Hans Eriksen snoren og erklærede
Kajakhuset for åbent. Den lokale repræsentant i SE vækstpulje, Per
Fomsgaard Larsen, opfordrede alle med gode ideer til at søge puljen om
penge til projekter, inden han overrakte et messingskilt som bevis på at
SE Vækstpulje havde bevilget 90.000,- kr. til Kajakhuset. Derefter bar
medlemmerne de 6 nye klubkajakker ind i Kajakhuset og markerede
derved, at klubben har mange gode nye kajakker med godt udstyr til
rådighed i de flotte faciliteter på havnen i Ærøskøbing. Inde i Kajakhuset
var der dækket op med øl og vand. Anne fra Ærø Landkøkken havde bagt
boller og Hans havde sørget for at de blev smurt og belagt med pålæg.
Kurt trakterede med varm solbærsaft, og der var også mulighed for at
blive ekstra varm, for Kurt havde også sørget for en flaske rom at spæde
solbærsaften op med.
Der var også gaver til Marstal Kajakklub ved indvielsen af Kajakhuset:
Ærø Landkøkken ved Anne og Kurt Lund kom med et flot vægur, - så nu
er der ingen undskyldning for at glemme at skrive tidspunkt ved ind- og
udskrivning i protokollen. Ærø Kajakudlejning ved Thea De Magos
forærede os en flot sort knage og et lightweight håndklæde, det hænger
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nu ved siden af pulten så det er muligt at skrive i protokollen med tørre
hænder. Ken Vøge kom med en flot sort Hornbækstol. Peter Hansted
repræsenterede Ærø Kommune og kom med en kurv fyldt med gode
sager fra ”Den Gamle Købmandsgård”. Lotte Mathiasen fra Nordea
forærede et søkort over Det Sydfynske Øhav. Ole Sækmose fra Ærø
Møbler og Per Elman fra Murerfirmaet Poul Elman kom med en flaske
vin og et gavekort til XL på 500,- kr. Mange tak for alle de fine gaver.
Ofte når noget har skullet fejres i Marstal Kajakklub, har det været
medlemmerne, der har vist deres færdigheder på vandet. Men denne gang
skulle medlemmerne have mulighed for at slappe af, og derfor havde vi
fået Andreas Holm til at komme og lave et show på vandet. Det blev en
stor oplevelse som tryllebandt alle. Andreas startede med at demonstrere
kajakteknik. Herefter gik han over til at vise nogle af alle de forskellige
grønlandske rul, der indgår i Danmarks Mesterskaberne i havkajakrul.
Andreas sluttede af med en afdeling med spøg og skæmt, og det var helt
utroligt hvad han kunne gemme nede i kajakken og hive frem mens han
rullede.
Søndag den 24. april var der Åbent Hus i kajakklubben. Der var 12
medlemmer til stede og der var ca. 12 besøgende, der nåede en tur på
vandet. Derudover kom mange forbi og fortalte, at de var interesserede i
at starte på begynderholdet næste dag.
Mandag den 25. april startede begynderholdet. Der var så mange
interesserede, at der blev oprettet venteliste. Desværre for dem på
ventelisten var der ingen der sprang fra, så de interesserede må vente med
at komme i gang til næste forår. I skrivende stund er der frigivet 16 fra
begynderholdet og der er 5 der afventer. Tillykke til alle de nyligt
frigivne. Tak til Kurt og Thea som har undervist begynderholdet, for det
kæmpe arbejde med så mange begyndere.

Gennem forsommeren har Ken arrangeret fællesroning tirsdag
formiddag. I starten havde Ken planlagt turene, men senere blev det
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sådan at deltagerne bare er mødt op og derefter i fællesskab aftalte ruten.
Det har været meget forskelligt hvor mange der har deltaget, og en enkelt
gang har Ken såmænd været afsted alene. Tak til Ken for det gode
initiativ.

Børne- og Ungeholdet tirsdag eftermiddag startede ud med Thea,
Susanne og Niels-Jørgen som instruktører. Det var godt at være nogle
stykker, for der kom rigtigt mange børn de første gange. Hurtigt blev det
dog sådan, at Niels-Jørgen måtte stå for holdet, for Thea skulle klatre i
træer om tirsdagen og Susanne rejste til Grønland. Det gik heldigvis godt,
da der trådte dygtige hjælpere til. Se artikel andetsteds i bladet.
Teknikholdet ved Ib onsdag aften er en rigtig god ting. Her kan alle
komme og blive bedre til lige det de har behov for. Tak til Ib.

Lørdag den 11. juni var der ”Ærø Dagen” i anlægget i Ærøskøbing. Hans
Eriksen var ansvarlig og sørgede for god bemanding af kajakklubbens
stand på kanten af søen.

Alle onsdage fra kl. 16-18 i skolernes sommerferie fra uge 26 til og med
uge 31 arrangerer vi ”Kravlegård” i Det lille Hav. Det giver voksne og
børn mulighed for at prøve kajaklivets glæder, og samtidig giver det lidt
indtægter til klubben. Kom gerne og hjælp til, det plejer at være både
sjovt og hyggeligt.
I bestyrelsen arbejder vi på at revidere ordensreglerne i forbindelse med
brug af kajakker og vores fine faciliteter. Når de nye ordensregler er klar,
kommer de op i både klubhus og Kajakhus. Men for en god ordens skyld,
så husk at rydde op efter dig og efterlad kajakker og udstyr rengjort. Hvis
der er sket skader på kajakker og udstyr i Ærøskøbing, så kontakt Johan.
Hvis der er sket noget med udstyr eller kajakker i Marstal, så send mig
en sms eller E-mail. Hvis man skal af sted på tur i flere dage er det muligt
for medlemmer af Marstal Kajakklub at låne en klubkajak og udstyr; dog
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skal bestyrelsen give tilladelse. Så hvis du skal på tur i øhavet eller
lignende, så send en E-mail til mig.
Niels-Jørgen

Tale ved indvielse af Kajakhuset Ærøskøbing
lørdag den 16. april 2016
Velkommen til Trekanten her på Lystbådehavnen og til indvielse af
Kajakhuset Ærøskøbing.

Mit navn er Niels-Jørgen Bech. Jeg er nyvalgt formand for Marstal
Kajakklub og har været foreningens tovholder i projektet med at opføre
Kajakhuset her i Ærøskøbing. Det er derfor, at jeg har æren af at holde
indvielsestalen.
Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om dagens program:

Først skal jeg gøre denne indvielses- og takketale færdig, så vi kan
komme videre til det sjove i programmet.
Så skal jeg udnævne én til at klippe snoren.

Herefter skal klubbens medlemmer bære 6 nye klubkajakker ind i
Kajakhuset.

Når vi er færdige med det, er det tid til at sige skål, der vil være øl og
vand og lun solbærsaft, og nogle gode boller med pålæg.
Bagefter, når alle er godt forsynet og I har fået udforsket Kajakhuset, er
der opvisning ved Andreas Holm fra Troense Kajakklub. Han er tidligere
Danmarksmester i havkajakteknik og sølvmedaljevinder i kajakrul.
Andreas kommer og laver et underholdende show med teknik,
redningsøvelser, rul og akrobatiske øvelser i kajak.
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I dag er det en stor dag for Marstal Kajakklub.

Vi har tidligere, i en årrække, haft faciliteter i Tyrolerhytten her på
Ærøskøbing Havn, men efter at hytten blev revet ned for et par år siden,
har vi manglet et sted. Nu har vi igen fået mulighed for at opbevare
kajakker og udstyr her på havnen i Ærøskøbing, og det endda på havnens
bedste og smukkeste placering, hvor der også er adgang til kajakbro.
Marstal Kajakklub er blevet mødt af utrolig stor velvilje gennem
hele forløbet med at opføre Kajakhuset Ærøskøbing.
Vi har mange, vi kan takke for at dette kunne lade sig gøre, og herfra skal
lyde en stor tak til alle dem, jeg nu nævner.
Ærø Kommunalbestyrelse har stillet dette areal på havnen til rådighed.

Carl Jørgen Heide, som er Turist- og erhvervsdirektør og medlem af
bestyrelsen for Naturturisme, har været meget positiv over for ideen om
et Kajakhus, og støttet os i processen.

foto: Marie X

Lennart Mogensen, som er Formand for Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, fik kommunalbestyrelsen til at nikke ja til forslaget om et
Kajakhus på havnen i Ærøskøbing.
Torben Lunnemann Frederiksen, som tidligere var havnefoged, har
anvist denne fantastisk velegnede og smukke placering. Og han fastholdt
placeringen, også selvom det betød at hele byggeprocessen blev
forsinket, fordi der skulle laves en ny lokalplan.

Den nye lokalplan betød at alle naboerne skulle høres, om deres mening
om byggeriet af Kajakhuset. Det var med stor spænding, at vi afventede
svaret. Det var dejligt, at der ikke var en eneste indsigelse mod byggeriet
fra naboerne.

foto: Niels Solholm
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At der overhovedet kom gang i denne proces, skyldes et stort og
velfungerende samarbejde med Naturturisme I/S, som er en
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tværkommunal udviklingsorganisation. I de senere år har Naturturisme
arbejdet med at oprette såkaldte Blå Støttepunkter i Det Sydfynske Øhav.
Formålet er at skabe faciliteter til et aktivt og varieret natur- og friluftsliv
for lokale borgere og turister. Naturturisme satte den dygtige arkitekt
Mads Lindstrøm fra Lumo Arkitekter i gang med at lave et projektforslag
til opførelsen af kajaklogi i Ærøskøbing, og de har finansieret selve
råhuset. Nu er Kajakhuset Ærøskøbing det 19. Blå Støttepunkt i Det
Sydfynske Øhav.
Det var dejligt at Naturturisme kunne se ideen i at opføre et Kajakhus
med faciliteter både til gæstende kajakroere og til Marstal Kajakklubs
medlemmer. Specielt vil jeg gerne fremhæve det gode samarbejde med
tidligere projektleder hos Naturturisme, Jens Øyås Møller, der støttede
og hjalp på et tidligt tidspunkt og projektleder Søren Lisby, der tog over.

Kajakhusets ene fløj rummer faciliteter, så besøgende gæsteroere kan
opbevare deres kajakker under betryggende forhold, mens de er turister i
Ærøskøbing. Den anden fløj råder Marstal Kajakklub over til opbevaring
af havkajakker og udstyr, så klubbens medlemmer får mulighed for at
starte ud under de gunstige forhold, der er her i Ærøskøbing.
Der er en tradition i kajakverdenen, at vi tager godt imod besøgende, der
kommer roende. Derfor er det dejligt at det gennem samarbejdet med
Naturturisme er formaliseret, at en del af Kajakhuset stilles til rådighed
for gæsteroere. Ved at henvende sig til Turistkontoret her i Ærøskøbing
eller til Marstal Kajakklub kan gæsteroere få udleveret en nøgle til
Kajakhuset mod at lægge et depositum. Så har de mulighed for i op til 3
dage at have deres kajak og udstyr liggende i Kajakhuset mens de besøger
Ærøskøbing.

Og nu vil jeg gerne sige tak til alle de dygtige lokale håndværkere
der har bidraget til bygningen af Kajakhuset.
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Ærø Møbler ved Ole Sækmose har været hovedentreprenør. Ole har
mange dygtige håndværkere, men specielt vil jeg gerne nævne Søren og
Henrik, der har monteret beklædningen på huset og hovedparten af alle
de tusindvis af cedertræsspåner. Men også tak til Bjarne og Finn for den
sidste finish.
Pilegårdens Maskinstation gravede grunden.

Murermester Per Elmans folk støbte og glittede gulvet.
Ærø Låseservice ved Ole Gilberg monterede låsene.

Marstal Kajakklub har søgt og modtaget støtte fra både lokale
fonde og håndværkere, og udenøs fonde og puljer.
Jeg vil derfor gerne takke:
Johan Røhling
Søren Birk

Marstal Værft

Det Gamle Værft, Ærøskøbing

Rise Sparekasses gaveuddeling.
Ærø Brand Fonden
SydBankFonden

Søby Værfts Fond
Fionia Fond

SE Vækstpulje
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Den støtte, vi har modtaget, har muliggjort flere forskellige ting, som jeg
nu vil nævne:

af Marstal Kajakklub, der har ydet en stor indsats for at få huset op at
stå….

Vi har fået fremstillet inventar til Kajakhuset. Der er bygget raffinerede
stativer til kajakkerne, og vogne i rustfrit stål til opbevaring af pagajer og
udstyr, og vi har fået fremstillet flotte knager og ophæng til udstyr, til
både klubmedlemmer og gæsteroere

Kære Hans, mange tak for din store indsats. Jeg vil nu bede dig om
- på Marstal Kajakklubs vegne - at klippe snoren til Kajakhuset
Ærøskøbing.

Det blev muligt for os at etablere støbt gulv i Kajakhuset. Et støbt
betongulv gør huset langt mere brugervenligt, det forenkler vedligeholdelsen, og betyder at regnvandet ledes bort fra huset. Den faste
gulvbelægning fuldender Kajakhuset Ærøskøbing.

Støtten har også betydet at det har været muligt at anskaffe nye pagajer,
skørter, pumper, paddlefloats, svømmeveste og kajakvogne til Kajakhuset.

Men der én der specielt skal nævnes i dagens anledning. Og det er Hans
Eriksen, for uden ham var Kajakhuset ikke blevet til noget. Da jeg
ringede til dig Hans, sidste forår, og spurgte om du ville stå for at
koordinere klubmedlemmernes arbejde på Kajakhuset, så sagde du straks
ja.

Tak for støtten til alle men specielt tak til SE Vækstpulje hvis store
donation gør, at klubben kunne købe 6 nye lækre havkajakker. Lige om
lidt vil klubbens medlemmer bære de 6 nye klubkajakker ind i
Kajakhuset.
Endelig skal jeg takke Marstal Kajakklubs medlemmer, der har ydet
et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med opførelsen og
indretningen af Kajakhuset.

Først og fremmest holdet, som vi kalder ”Tjæreholdet fra Bøssehage” der
brugte op mod 350 mandetimer på at tjære de 12.000 cedertræsspåner.
Herefter brugte medlemmer masser af timer på at være håndlangere for
både snedkere og tømrere. Vi hjalp også med at kritte beton ind, da gulvet
skulle støbes. Efter at håndværkerne var færdige med huset, er der brugt
mange timer på at: gøre rent, lave kajakstativer, vogne i rustfrit stål,
smukke ophæng og knagerækker, bukke til afvaskning af kajakker og
meget, meget mere. Det vil tage for lang tid at nævne alle de medlemmer
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foto: Geir H
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Indvielsen af Kajakhuset i Ærøskøbing den 16. april 2016
Ja, som de der var til stede så, så havde Susanne
bedt mig om at læse en tale højt fra hende, da
hun var taget til Grønland for at arbejde.
Tak for udfordringen Susanne :-)

Kære alle
En kærlig hilsen her fra Susanne.
Jeg har bedt Thea om at læse min tale højt, da jeg desværre ikke
kunne deltage i denne festdag.
Mine tanker er hos jer, for det er en stor begivenhed i Marstal
Kajakklubs historie.
For præcis 10 år siden, på
nogenlunde samme tidspunkt af
året, havde vi indvielse af
Tyrolerhytten her på havnen i
Ærøskøbing. Det var en stor dag,
hvor vi fik åbent op for, at klubben
kunne have kajakker her i byen, til
gavn for medlemmerne.
Det var en stor dag, hvor Ole Vej,
der var formand for Teknik- og
Havne udvalget klippede den røde
snor, og vi havde opvisning på
vandet, vores to unge dygtige
instruktører, Rune Friborg og
Christian Condrup rullede og

13

legede i det kolde vand, iført T-shirts og shorts! Det var før
tørdragterne.
Så gik det jo som bekendt hverken værre eller bedre, end vi
måtte afstå Tyrolerhytten og igennem al den tumult med
Bøssehage og hvor vi nærmest var hjemløse - hvor skulle vi
have vores afdeling i Ærøskøbing?
Naturturismen kom som sendt fra himmelen med et færdigt
hus til os, arkitekttegnet og meget smukt. Kommunen gav os
fri leje. – Hvor heldige har vi lige lov at være!!
Takket være Hans Eriksens store arbejde med at samle
medlemmer og få malet og lagt gulv, har vi dette skønne
Kajakhus.
En kæmpe tak til Niels-Jørgen, der var kontaktperson til
Arkitektfirma Lumo, Naturturismen, til Kommunen og til
medlemmerne og til bestyrelsen. Du navigerede dig igennem
alle parter med hovedet løftet. Vi er stolte af dig.
Desuden har Niels Jørgen fundraiset rigtig mange penge til
dette projekt, over 100.000 kr. dels til fundering, indretning og
til de skønne kajakker, der kommer ind i huset.

Stort tillykke til Marstal Kajakklub og dermed os alle sammen.
Kajakhuset længe leve, hurra, hurra hurra.

foto: Geir H
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Børne- og Ungdomsholdet sommerafslutning 2016

I år har vejret været godt alle tirsdage så der har været stor tilslutning til
B&U holdet. Den ene gang var vi helt oppe på at have 18 glade børn og unge
på vandet. I starten var vandet koldt, men hurtigt blev det meget varmere,
og så var det let at få alle børnene ud af kajakkerne og øve wet-exit og
redningsøvelser. De fleste gange har vi udforsket Det Lille Hav og
”Djævleøen”. En enkelt gang, hvor der ikke var så mange børn og hvor
vejret var rigtigt flot, nåede vi Halen rundt.

Tirsdag den 21. juni var der sommerafslutning for børne- og ungdomsholdet.
Vi startede med at lege pagaj-leg. Det vil sige at vi stiller op i en rundkreds
med en armslængdes afstand imellem os, og med hver en pagaj foran os.
Uden for kredsen står der én og fortæller hvad man skal gøre, og der er tre
muligheder: at rykke til venstre, til højre eller at dreje rundt på stedet, men
samtidig skal pagajen blive stående selv uden at vælte! Det er sjovt, for man
ved ikke hvilken af de tre ting man skal lave, og heller ikke hvor mange
gange i træk man skal lave den samme ting. Hvis der kommer alt for mange
”drej rundt” kommandoer i træk kan man godt blive rundtosset. Hvis ens
pagaj vælter, går man ud, og vinderen er den sidste der står tilbage med en
pagaj.
Så var det tid til at komme på vandet. Her startede vi med en frisk gang
”slask” = stikbold. Når man bliver ramt, skal man lave rundtag og dreje
kajakken 360 grader rundt. Herefter skulle vi lige ligge lidt i flåde, både for
at få lidt til den søde tand og til ære for fotografen. Så skulle der leges igen,
nu med ”klemmeleg”. Det vil sige, at der sidder en tøjklemme fast i
dækslinerne i hver ende af kajakken, og så drejer det sig om at snuppe
klemmer fra hinanden. Den der får flest klemmer har vundet.

Herefter var det slut med at vise individuelle færdigheder, for nu skulle der
kæmpes i hold i den obligatoriske stafet. Her er der altid stor sandsynlighed
for at deltagerne ender i vandet. Der var to hold: ét med røde kajakker og ét
med gule kajakker. Hvert hold rådede over en Tsunami SP kajak, en
polokajak og en Avocet kajak.
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Der ligger flere billeder i galleriet på hjemmesiden
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I den første disciplin gjaldt det om at benytte alle kajaktyperne på skift og
så få hele holdet ud og runde en bøje og så tilbage igen. Næste disciplin
lignede den første, dog med den tilføjelse, at der nu skulle konkurreres med
en spand vand på bagdækket. Sidste disciplin var at få hele holdet ud og
runde bøjen og tilbage igen, stadig kun med een kajak på vandet ad gangen,
men der var ikke tal på hvor mange besætningsmedlemmer der må være på
hver kajak. Så er der altid mindst en kajak, der synker under overvægten, og
det til stor morskab for både deltagere og tilskuere. Som altid var det svært
at få børnene op af vandet igen, men oppe ventede den veldækkede buffet
med masser af lækkerier.

Mens vi havde det sjovt på vandet var der mange forældre på kanten for at
se, hvad vi hygger os med til kajak om tirsdagen. Forældrene stod også for
at dække op, så vi kunne sidde ved ét langt bord i klubhuset og spise
bagefter. Denne aften var forældre og søskende velkomne, så vi var 30 til
spisning. Alle familier havde medbragt en ret til den fælles buffet. Og der
var masser af lækre retter; pizzasnegle, pastasalater, tarteletter med fyld,
tærter med laks og grøntsager, boller i karry og mange flere lækre retter. Og
ikke at forglemme frugtsalat, masser af kage og en lækker portionsanrettet
fløde/ymer dessert med lakrids og hjemmeplukkede hindbær.

Tak til alle jer glade børn og unge, det er sjovt og dejligt at se, hvor dygtige
I alle er blevet. Tak til forældrene for at vi må låne jeres børn et par timer
hver tirsdag. Tak til Ida, Anja og Linda der trofast giver en hånd med, og til
Cecilie, der har hjulpet os det sidste års tid, og tillykke med at du også har
fulgt begynderholdet om mandagen og nu er blevet frigivet. Til
instruktørerne Henrik og Ib der var ind over et par gange og ikke mindst en
stor tak til Anders Bothe, der trådte til og øste ud af sin store viden og
fremvisning af færdigheder i havkajakteknik.
Efter sommerferien er Thea og Susanne tilbage igen, og vi glæder os til at
se alle jer friske børn og unge når vi starter igen tirsdag den 9. august kl.
15.30.
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Niels-Jørgen
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JUBII – vi er frigivet!

Voksen begynderhold 2016

Skrevet af: Lone og Nina Folmer

Spændte, forventningsfulde og en anelse kede af at regnen dryppede fra
en kold og grå himmel begav vi os mod Det Lille Hav mandag d. 25.
april. Årets voksen begynderhold skulle give sig i kast med træningen for
første gang og vi var med. Hele 22 mænd og kvinder var fremmødte og i
dagene efter ville flere med, men der var ikke plads på holdet.
Nogle få genkendte vi fra dagen før, da vi havde set dem til åbent hus
arrangement i klubben – et arrangement, der også skal have ros med på
vejen: For os var det ganske dejligt at komme ud på vandet og teste af,
om vi nu også ville finde det interessant, eftersom vi aldrig før havde lagt
vores ben ned i sådan en tingest. Og det var rigtig fint at sætte ansigt på
nogle af de folk, der var en del af ens måske kommende nye klub – og
deres glæde for klubben lyste ud af dem og de delte glædeligt deres viden.

foto: Nina F
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Alt er vand ved siden af Ærø – brug det!
Der er noget om det – alt er vand ved siden af Ærø og man er da næsten
et skarn, hvis ikke man benytter de mange muligheder, der er for at nyde
vandet og se Ærø fra en anderledes vinkel.
Og vi skal ellers lige love for at vi fik brugt vandet – et kajak
begynderhold er en rimelig våd fornøjelse!
Vi var blevet advaret på forhånd om, at mængden af ture under vand ville
være stor og blev også flere gange mindet om at skiftetøj bare er et must!
For der skulle trænes redningsøvelser, redningsøvelser og lidt flere
redningsøvelser. Og ja, så var der selvfølgelig også alle de gange, vi
utilsigtet kom en tur under vandet ;)
At blive frigivet er ikke bare sådan lige til – TRE redningsøvelser skal
der være styr på og så skal der altså 50 kilometer i bogen.
Da vi efter første gang på vandet måtte skrive sølle 3-4 km i bogen,
virkede kurset en lille smule uoverskueligt – der var lang vej op til 50
km. Vejret havde ikke vist sig fra sin bedste side og vandet var i april
måned stadig koldt. Så gennemblødte, ganske kolde og trætte sad vi i
bilen hjem og overvejede, om det nu også var en sport, der var noget for
os.
MEN! Nu er det sådan, at programmet er strikket helt vildt godt sammen;
mulighed for hele TO ugentlige træningsgange og ikke mindst god tid til
få forklaret og gennemgået dagens opgaver og teknikkerne, men også
god tid til at lege, teste grænser og udvikle sig. Og allerede 2.
træningsgang stod solen højt på himmelen og oplevelsen var ikke mindre
end skøn! Kilometertallet steg lige så stille efterhånden, som ugerne gik.
Vi holdt trofast ved og mødte glade frem stort set alle træningsgange og
da tiden kom til prøver, var vi langt over de 50 kilometer. Så på trods af
en lidt heftig start, har kurset overordnet set været en kæmpe succes! Ikke
mindst fordi at vi med gode instruktører på vandet, har fået så meget
øvelse og træning med i bagagen, at vi føler os sikre og trygge.
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Sammenhold og plads til forskellighed
Under holdets første langtur; to dage med overnatning til Strynø, blev vi alle
overraskede. Ikke nok med at solen stod klart på en skyfri himmel og vandets
fuldstændige stille overflade, dannede de perfekte og næsten magiske
rammer for en første gangs tur væk fra øen, så gik det også op for os, hvor
alsidig en gruppe, vi var havnet i rent aldersmæssigt. En lille leg omkring
bålfadet om aftenen, afslørede at holdet spændte fra 17 til 73 år. Hvilket er
ganske imponerende.
Og her var plads til alle. Høj som lav, trænet/øvet som nybegynder, de som
er glade for fart, som dem der blot nyder stille og smukke øjeblikke med
fuldstændig ro på vandet! Og ja, så selvfølgelig mor som datter;)
På trods af at sporten i sig selv er helt fantastisk sjov og spændende, så var
der i træningen et ekstra lille element, der gjorde det endnu mere spændende;
Pga. den store gruppe vi var, blev vi nogle gange delt op i to hold – ét som
Thea tog sig af og ét som Kurt tog sig af. Spændings- elementet omhandlede
ikke så meget hvem man fik af instruktør – de er begge fantastiske. Nej, det
var mere om snacken undervejs var Theas øko-spelt- no-sugar- kiks eller
Kurts ganske store poser af slik! ;)
(Om man så er mest fan af det ene eller det andet, det vil vi lade være op til
den enkelte…)

En klub er ikke mere end sine medlemmer…
Mandag d. 20 juni blev 16 roere frigivet og med de to der fik lov at gå op
nogle dage før, er 18 ud af de 22 allerede klar til at ’stå på egne ben’ på
vandet! STORT TILLYKKE til jer alle!
Sætter man ordet klub ind i en google-søgning, får man bl.a. følgende
definition på ordet:
”Sammenslutning eller kreds af personer, der regelmæssigt mødes for det
sociale samværs skyld eller for at dyrke en fælles hobby eller interesse”.
For os er dette essensen af medlemskabet hos Marstal Kajakklub – vi er
der både for sporten, men i den grad også for det hyggelige og sociale
aspekt. Ikke alene er klubbens fysiske rammer i top, men også åbenheden
og hjælpsomheden er af bedste kvalitet – alle hjælper hinanden med at få
kajakker ind, op, ned og ud. Og man behøver som regel ikke engang og
spørge om hjælp – der står altid en klar til at hjælpe med et smil.
Det er en ånd, vi alle skal værne om, deltage aktivt i og være med til at
bevare – vi vil i hvert fald gøre vores og byde ind, hvor vi kan. Det er
ganske tydeligt, at der er nogle folk bag, som lægger et meget stort stykke
arbejde i stedet og i aktiviteterne, der foregår.
Vi håber og opfordrer til at alle os nye frigivne kan og vil være med til at
udvikle og deltage aktivt, så vi kan blive ved med at opretholde en så
dejlig perle.
Husk at bruge Facebook-gruppen, til at dele oplevelser og skrive, hvis I
tager ud og padler og vil have selskab!
Sidst, men bestemt ikke mindst – en stor tak til Thea, Kurt og alle hjælpeinstruktører! Det er tydeligt I kan jeres kram. Ikke bare udi at manøvrere
en kajak, men også i rollen som instruktører; I er opmærksomme,
hjælpsomme og nærværende – bliv ved med det!
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Thea lovede mig (Nina) sågar at bevise, at der sagtens kan være en kasse
Rise-øl i sådan en kajak, når man skal på langtur! Jeg tvivlede, men hele
to kasser fandt sin vej ned i kajakkerne, da turen gik til Strynø - Hun fik
mig overbevist.
Dog blev vi endnu mere imponeret over Kurts pakkemetoder – den mand
kan jo få nærmest et helt hus ned i sådan en kajak (og han gør det!!).
Meeeen ikke alt blev helt som vi forventede… vi har endnu ikke set et
marsvin på vandet og ej heller scoret på et telemarkssving! Men hvis det
er vores eneste klagesang, så kan I vist være ganske rolige… ;)
Vi ses på vandet!
Mange hilsner Lone & Nina Folmer

TOUR DE STRYNØ 2016

Skyfri himmel, vindstyrke lidt over nul, tid til kajaktur. For en del af os,
den første nogensinde.
Lær at pakke din kajak til tur, første punkt på programmet. Hold nu op,
14 kursister gloede tvivlende på Kurts menageri. Men jeg skal da lige
love for at vi blev stille, efterhånden som tingene i ro og mag, selvfølgelig
i passende poser, gled ned i kajakken. Her er det vist også på sin plads at
liste en kommentar ind, om de fantastiske kajakbukke, en selvopfundet
”rulle på land” dims og hvad Kurt ellers har af lækkert grej.
Imponeret, JA.
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Så kom vi afsted, velindsmurte i god faktor. For godt til at være sandt, så
smukt, så behageligt at padle i ro og mag, masser af tid, masser af hav. Nemt
at lære bugsering i, vi er jo stadig på kursus, så vi tager også lige bagror. Det
var vidunderligt at opleve, at vi nu var gode nok til, at få lov til at sprede os
lidt mere. At der blev stille og ”bare” roet. Instrukserne blev lagt på hylden
og vi kunne nyde fuldt ud. At være en del af en gruppe og alligevel alene,
det kan kajak. Kajak kan også, at vi lagde til på ”øde” steder, kalorie
depoterne blev fyldt og så tog vi bare videre på ruten. Så var der lige
kompasset, pejlemærker og bøjer. At få
lært at kurs 70, ikke er bare lige. At opleve, ikke bare få forklaret, hvad
strømmen betyder, der var jo ingen vind, så hvad er problemet?
Stor ros til vores instruktører, Kurt og Thea og til Henrik. Samling, tryghed,
højt humør og store smil, men også en lille kommentar omkring roteknik,
brug, eller for megen brug, af kræfterne.
At nå Strynø var fantastisk, følelsen af, at have klaret den, YES. Telte og
indkvartering på plads, så var det tid til at lege. Redninger, denne gang bare
for sjov. Cowboy, eskimo, og Jan kom stort i gang med rul.
God mad, dejlig gåtur og smuk solnedgang, efterfulgt af kage. Tilbage ved
bålet lavede vi en leg, noget om alder. Der var faktisk en spredning fra 18 til
i starten af 70 på vores hold, fantastisk. Vi har været en stor dejlig gruppe,
tror det betyder meget at vi bliver sat i makkerpar af instruktørerne. Alle
lærer hinanden at kende.

foto: Kurt
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Næste morgen, øh formiddag gik det hjemad. Lære at krydse en sejlrende så
stærkt det kan lade sig gøre og stadig blive i gruppe. Det var nu ret specielt
at tage kranerne som pejlemærke, nu går det hjemad.
Humøret var i top da vi nåede klubhuset. 31 km kunne vi skrive på. Vi
hjembragte en del solskoldninger, nogle vabler, et restlager af Rise Øl, vi
havde jo Nina på holdet, så kajakkerne var både ud og hjem, lastet med gode
øl. Ingen havde lyst til at skynde sig hjem, så der blev fælles frokost foran
klubhuset, og talt om fremtidige fælles kajakture.
Tak for en stor oplevelse, en dejlig sommer weekend. Alt er vand rundt om
Ærø.
/Erna
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Fællesroning og teknik om onsdagen

Når jeg kikker på den store kalender, kan jeg konstatere, at det nu er på
4. år, at der om onsdagen er mulighed for at komme ned i klubben og
komme med på vandet. Vi starter op klokken 18 og er ude mellem 2 og
3 timer, lidt afhængigt af vind og vejr og aftenens temaer. I foråret har
der været lagt mere vægt på at komme længere rundt, Halmø fx som
noget af det længste, ud bag holmene eller ned langs klinterne mod
Drejet.
Vi benytter gerne vejret som inspiration, ikke mindst for at øve vind- og
bølgeteknik og blive lidt mere dus med det urolige vand, noget, de fleste
har brug for. Derudover har vi været meget omkring rotationen og det
effektive fremadtag, som slet ikke er så let endda, der er arbejdet med
hvordan man holder kursen lettest, øvet kantning, støttetag og diverse
styre- og støttetag. Ikke kun såkaldt gamle færdigheder, men fx også
’skimmetag’, det elegante ’krydstag’, og hvordan de enkelte tag kan glide
over i hinanden. Redningsøvelser har der også været interesse for.
Jeg er overbevist om, at med kajak er det som med fodbold, jo mere man
kan, jo morsommere bliver det. Og bliver man dygtigere med kajakken,
bliver det jo også sjældnere vejret, der bestemmer! Som noget nyt prøver
vi at tage lidt godt med til ganen og maven, og hvis vejret ikke er for
voldsomt, kan vi såmænd også præstere at holde kaffepause med kage på
en blidt gyngende flåde.
Alle frigivne medlemmer er velkomne, og man møder bare op. Første
onsdag bliver i august i samme uge, som børneholdet starter.
/Ib (61317504)

Årets første klubtur til Urehoved

Den 20. april var der planlagt en af årets første kajakture - fra det nye
kajakhus i Ærøskøbing til Urehoved, hvor Hans plejer at servere kaffe og
boller. Vi havde få dage forud indviet det nye kajakhus i Ærøskøbing, og
der var stor tilslutning til denne første tur i de nye kajakker, 13 var der
tilmeldt.
Deltagere på turen var: Ken, Ib, Kurt, Anne, Lars V, Margrethe, Else,
Inger og Anya.
Desværre oprandt dagen med nogen blæst, og det fik nogle af de tilmeldte
til at trække sig. Vi var 9, der deltog.
Ib stod for at arrangere turen, han og Ken kom roende fra Marstal. Ib
pointerede, at hvis nogen af os, der var mødt op og parate til at padle ud,
ikke følte os godt tilpas med vejrliget undervejs, så var det muligt at
vende om. Men alle var indstillede på at gennemføre.
Vi fik alle en romakker, og så stak vi af sted. Om til hjørnet ved bjerget
var bølgerne små, men derfra og så ud til klinten på Urehoved tog
bølgerne til, således at vi indimellem var skjult for hinanden af
bølgetoppene. Vi roede i en stor bue uden om Urehoved for at undgå for
voldsom søgang, der hvor bølgerne rammer havbunden. Ingen væltede
undervejs.
Da vi kom rundt klinten, fik vi vinden mere ind fra siden og det sidste
stykke i ryggen. Vi padlede nemlig ind til Vesterstrand til Hans’s
strandhus, hvor der er sandstrand, som man kan ro lige ind på.
Det var umuligt at gå ind på Urehoveds stenstrand med stærk sidevind.
Det var dejligt at komme indendørs efter den kajaktur i strid blæst, Hans
havde kaffe og boller parat til os, og vi sad bænket tæt i det lille
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strandhus, Hanne Dreyer var kommet til på gåben og deltog i
kaffehyggen.
Inden vi blev færdige med kaffen, skumrede det, og ingen havde lyst til
at ro tilbage rundt om Urehoved i mørke og blæst. Så vi bar kajakkerne
ad stien over strandengen til den lavvandede bugt ud for Søkilden, og
roede i roligt vand ind mod byens lysskær.
Det var nu helt mørkt og det blev hurtigt en aftale at Margrethe, Else og
Lars påtog sig at skylle kajakkerne næste formiddag, for der er ingen lys
i eller uden for kajakhuset.
En frisk start på årets kajakture!
Inger

Ærødagen lørdag d. 11. juni 2016

I år skulle Ærødagen være i Ærøskøbing, og Hans E. havde indvilget i at
være koordinator for indsatsen. Hans havde valgt at dele dagen op i
2x3timersvagter med 4 personer på standen, som befandt sig bag ved
dammen set fra byen. Bemandingen fejlede bestemt ikke noget.

foto: Lars V
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Da det var en dejlig dag med solskin og god varme, var det ikke så dårligt
at stå i skyggen af træerne. Vi måtte desværre ikke sætte kajakkerne i
dammen, som i år var optaget af subboards. De lå til gengæld i solen og
havde god søgning. Vi havde et par kajakker liggende, så interesserede
kunne prøvesidde dem, og vi havde fået et fint skilt op med Ærø
kajakklub og et skilt om kajakkursus i uge 27. Astrid L. havde lavet en
sjov quiz, som kunne løses hvis gæsten læste vores brochure og der var
udloddet en præmie hver halve time, men der blev nu ikke uddelt så
mange guldkarameller.
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Som dagen skred frem blev vi mere hvervende, stod med vores tilbud om
kajakkursus og henvendte os til folk der kom forbi. Der kommer nok et
par nye medlemmer hen ad vejen.
Der var mange folk ude og der var en dejlig stemning på hele pladsen,
som vi skiftedes lidt til at besøge. Så alt i alt havde vi en dejlig dag og fik
snakket med hinanden og fik vendt lidt af hvert.
Margrethe

Kære alle medlemmer
I år har Havkajakroerne valgt at holde deres sommer træf på Ærø, i
Kleven, trods ekstra udgifter til færge holder det ikke folk væk, der er
flere tilmeldte end der har været før.
Jeg vil i den forbindelse opfordre alle til at tage godt imod de nu 315
havkajakroere. I vil jo nok støde på en enkelt eller 2 i løbet af uge 30, da
de skal ud på mange forskellige ture i vores skønne rovand, foruden
forskellige workshops.
Så kig endelig ned forbi Kleven i uge 30, og se hvordan 315 kajakker i
samlet flok ser ud, det er ikke hver dag det sker :-)
Hvis I ikke allerede har meldt jer så er det muligt at hjælpe med at tjene
lidt penge til klubben, ved at tage en bar tjans onsdag d.26. juli, eller en
kaffe bage kage tjans søndag d. 24. juli, eller mandag d. 25. juli.
Tirsdag d. 19 juli skal der sættes et stort telt op, til dette har vi, Marstal
Kajakklub, sagt ja til at stille med 4 M/K fra om formiddagen.
Hvis du brænder for at hjælpe så ring eller skriv til Thea :-)
29409656 theadmj@gmail.com
Billederne er taget fra Facebook, og er fra havkajakroernes
sommertræf 2015, hvor der vist var omkring 250 deltagere.

foto: Else
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MEDLEMSDAG LØRDAG
DEN 20. AUGUST

Igen i år har Marstal Kajakklub
fornøjelsen af at afholde Medlemsdag,
der traditionen tro afsluttes med en
hyggelig festmiddag med diverse
festlige indslag.
Det er en festdag for ALLE
medlemmer, store og små, fra øst
og vest.
Formålet er at have det sjovt og
blive inspireret ved at se på
kajakker, at være i kajakkerne, at
spise kajakkager og nyde diverse
kajakdrinks!!!

Der vil være opvisning og
konkurrencer for børn og barnlige
sjæle.

Der vil være orienteringsløb i kajak.

Der vil være teknikbane, hvor man
risikerer at blive våd, men hvor man
også har det rigtig skægt. Man
vælger selv, hvor lang man vil gå.
Der vil være tørrul, der vil være
mulighed for at prøve slack line og
vildmarksbad 

For ikke at gå sukkerkold undervejs,
vil der være mulighed for at købe
kaffe og kage, læskende øl og vand
og til festen om aftenen vil der være
en dejlig festmiddag.

Man møder hinanden på kryds og
tværs af hold og anciennitet og har
det skægt. Det er tilladt at
medbringe heppekor.

Detaljeret program følger først i
august.

Dagen starter kl. 12.00.

På gensyn fra arrangørerne Kurt,
Thea og Susanne

Hvis du vil hjælpe med fx at bage
kage, lave kaffe eller hjælpe med
borddækning eller andet praktisk,
venligst giv besked til Susanne på
sgrube@mail.dk
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Gæste-nøgle til Kajakhuset i Ærøskøbing

Mod depositum på kr. 200,- kan gæstende kajakroere få adgang til
Kajakhuset Ærøskøbing i max 3 døgn. Kajakhuset Ærøskøbing er
beliggende på Strandvejen 10, Vestre Bådehavn / Lystbådehavnen
i Ærøskøbing.
Nøgleudlevering og -aflevering samt afregning af depositum
foregår på Turistinformationen, Havnen 4, Ærøskøbing,
tlf. +45 62521300, www.ærø.dk. Ved ankomst uden for
Turistinformationens åbningstider kan Hans Eriksen, medlem af
Marstal Kajakklub, kontaktes på tlf. +45 28497279.
Nøglen fungerer kun til Kajakhusets gæstefløj (dør og port i
gavlen mod nordøst).

Kajakhuset Ærøskøbing er opført i et samarbejde mellem Marstal
Kajakklub og Naturturisme I/S. Kajakhusets ene fløj rummer
faciliteter, så besøgende gæsteroere kan opbevare deres kajakker
og tilhørende grej under betryggende forhold mens de er turister i
Ærøskøbing. Den anden fløj anvender Marstal Kajakklub til
havkajakker og udstyr til brug for klubbens medlemmer. Det er
frivillige medlemmer af Marstal Kajakklub, der har opsyn med
huset. Vis hensyn over for husets øvrige brugere.

Brug ikke åben ild i Kajakhuset Ærøskøbing. Kajakhuset må
benyttes i forbindelse med ankomst og afgang, men ikke til
længere ophold eller overnatning. Derimod kan der gøres brug af
lystbådehavnens faciliteter såsom: toilet og bad, strøm, telefon og
Wi-Fi, grill, overdækkede opholdspladser, køkken og
møntvaskeri. Vedrørende overnatning henvises til den
nærliggende campingplads, vandrerhjemmet eller Ærøskøbings
mange B&B og hoteller.

Klubroning - fællesroning

Som ny frigivet kajakroer er det rigtig vigtigt, at komme ud at ro efter
kurset er afsluttet. Hvis der er flere fra holdet man kan ro sammen med,
kommer man måske hurtigt i gang med nogle fælles ture. Passer det
ikke lige ind i skole, familie, arbejde kan det være vanskeligere.
Men alt andet lige er klubbens fællesture med til at alle kan komme
afsted og at man på disse ture er sikret vejledning og assistance, hvis
vejret gør turen vanskeligere end man føler sig helt tryg ved.

Jeg var med Ken en formiddag, hvor vejret kunne være bedre. Vi
sejlede Halmø rundt. Fra havnehullet direkte mod Halmø gavl. Havde
jeg den dag sejlet alene, var jeg blevet langs kysten og tæt forbi
Strandbyen. Nu fik vi stærk modvind og gode bølger. Det blev en fed
tur, hvor jeg i godt selskab bliver mere sikker i vinden og bølgerne.

Vi har haft sådan en klubtur Uhrehoved rundt. Men der er ikke
annonceret flere hen over sommeren. Jeg ved dog, at Ken vil være
tovholder på en senere på sommeren. Jeg tror bestemt, hvis også nye
medlemmer kommer med et godt ønske om en tur, at der vil være
opbakning fra en instruktør, så der kan blive en klubtur.
Sommeren går og det kræver planlægning, så hvis det skal ske, må der
komme ønske til instruktørerne om det fra medlemmerne.
Og hermed ønskes alle en fortsat god sommer.
Else
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Km-statistik opgjort 30. juni 2015
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)

Børn – unge

En hobby for en kajakroer kan være at lave sin
egen grønlænderpagaj.
Denne ædle kunst kan mindst to af klubbens
medlemmer.

Hvis det er en udfordring, som andre har lyst til at
afprøve er jeg sikker på at Ken og Johannes
gerne må spørges om råd.
Else
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Lucas
Erik
Dagmar
Hannah
Kristine
Sofie
Casper
Josefine
Sine Ø
Thomas
Franz
Monaim
Andrea
Sasha
Asmus
Frederik
Anders
I alt
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22
22
22
22
22
19
16
16
16
13
12
10
10
10
9
8
3
252

Voksne medlemmer
Km-statistik sommer 2016

M

Æ

I alt

M Æ

Ib Olsen

354 135

489

Henrik Lindberg

236

236

Jørn Dreyer
Mark Dalgård
Nielsen

Kurt Lund

166

188

Hans Eriksen

Ken Vöge
Susanne Larsen

Charlotte Aabye
Maja Kjær

Else Jakobsen

310
207
187
168

99

Susanne Grube

144

Thea de Magos Jensen

122

Anne Lykke Arrias

Ida Marie Andersen
John Kristensen
Ruth Nørgaard

Margrethe Dantzer
Cecilie Foss

Klaus Fynsk Norup
Anne Lund

22

66

132

86

8

89

4

4

Jan Møller Jensen

84

4

Lone Folmer

83

Erna Sørensen
Nina Folmer

Ulla Damgård

Niels-Jørgen Bech
Naja Dam

84
86
81
77
77
76

165
144

110

80

Susanne Jespersen

168

111

9

Johan Koch

187

122

110

89

207

132

111
98

310

89
4
4

4

98
94
93
93
89
89
88
88
87
86
81
81
77
76

39

Jesper Veith

Giorgio Barres

69
66
62

Andres E. Olsen

50

Anya Østergaard

38

Kresten Petersen
Kurt Nielsen

Vagn Christiansen
Johnny Young
Luca Beltoft

Theis Poulsen

Astrid Lundgaard

50
42
46
45
37
37

Kirsten Venzin

32

Per Thomas Jensen

32

Dorte Dihver

29

Jonna Munck
Lars Wøbbe

Inger Larsen

24

Carsten Dissing

22

Johannes Hansen
Ingrid Nielsen

Peer Jespersen
Voksne i alt

24
21
20
20

69
67
66

59

8
4

4
36
4

32

31

Jens Andersen
Lise Lomholt

67

Kalender sommer 2016

I alt

62
59
50
50
46
46
46
45
41
37
36
36
32
32

Juli

Dato Tidspunkt

Onsdag

27.

Onsdag
Uge 30

August

Onsdag

20.

3.

Tirsdag

9.

Lørdag

Onsdag

16-18
16-18

kravlegård

Havkajakroerne i Kleven

16-18

kravlegård

10.

15.30-18

18-21

Børn – ungehold starter

20.

12-

Klubfest

31
27

kravlegård

29
27
24
24
22
21
20
20

4827

40

Ib teknik starter

