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Formanden siden sidst 

Wupti, så er sommeren forbi, eller hvad det nu var vi havde, men håber I 

kom rundt på nogle gode ture, som vi kan læse om her i vores fine blad, fra 

Else, Karna og Jørgen, som vi glæder os over, hver gang det udkommer, 

tak for det. 

I starten af sommeren havde Thea og jeg vores årlige sommerkursus. I år 

med 5 deltagere. Både lokale og folk udefra. Det er altid lærerigt at have 

kursus, og efter mange års forsøg (dårligt vejr), kom vi endelig af sted ud i 

øhavet. Først Birkholm, Drejø, Hjortø og Strynø, hvor vi afholdt IPP2 

prøven. Alle kom flot igennem nåleøjet, og hjemturen forløb herefter i god 

stemning, tak til alle, og ikke mindst til dig Thea for din altid gode hjælp. 

Så havde Susanne Grube sommerbesøg af selveste Dubside, der kørte 

rulleundervisning for dem, der ønskede at lære rullet fra ”bunden” af, og 

minsandten om det ikke lykkedes for et par stykker, selv et af vores nye 

medlemmer Mette, fik ret hurtigt styr på rullet, da hun kom i den rigtige 

kajak. Stort Tillykke med dette, flot gået Mette, glæder mig til at læse, og 

se billeder fra dagen, og tak til dig Susanne for dette gode initiativ. 

Så har klubben også hen over sommeren afholdt ”Kravlegårdsarrange-

menter” hvor både lokale og turister kunne prøve en kajaktur i Det lille 

Hav. Dette er med til at bidrage til klubbens økonomi, og tak til dem der 

møder op og giver en hånd med. Uden dette kunne det ikke afholdes. 

Fredag d. 4. august var vi indbudt af Skipperforeningen til Introaften for 

nye elever til navigationsskolen. Det foregik i Marineforeningen. Her blev 

drøftet lidt kajakpolo med de unge mennesker. Kresten er ved at undersøge 

interessen for dette. Det kræver også lidt nyt udstyr, så vi må lige se hvad 

der sker. 

Lørdag d. 12. august havde festudvalget indkaldt til sommerfest. Sejlturen 

med Henrik blev dog aflyst, da vejret ikke lige gav stemning til dette. Men 
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20 deltagere festede godt igennem om aftenen til god mad, og festlige 

indslag, Stort tak til hele festudvalget. Vi glæder os til næste fest. 

Torsdag d. 24. august havde vi besøg af Marstal Skole med 10 lokale elever 

og 10 udenlandske elever. De havde købt et ”kravlegårdsarrangement” i 

Det lille Hav. Tak til Henrik, Lars W., Kurt og ikke mindst Thea, der med 

sit engelsk kunne introducere dem til en kajaktur. Det blev dog til en kort 

tur, da der var god østlig vind, og det var helt nyt for mange. Da de var 

færdige, og var gået, kom det gode vejr, lidt synd for dem. 

Susanne og Thea har afholdt et par ture, hvor folk kunne komme og træne 

redningsøvelser. Der har vist ikke været den store tilslutning. Men jeg 

håber folk er klar over, hvor vigtigt det er at holde sine redningsøvelser 

opdateret, så hermed en opfordring til at møde op til disse muligheder, 

ikke mindst for jeres/familiens skyld. Tak til de to instruktører for det 

gode tilbud. 

Ligeledes afholder Susanne fællesroning mandag aftener kl. 18.00. Her har 

der været god tilslutning, i hvert fald når vejret har været godt, og her har 

været nogle flotte aftner, med flot solnedgang. Klubben er utrolig glade for 

de tiltag medlemmerne tilbyder til fællesskabet. Her tak til Susanne. 

Tirsdag d. 26. september havde Børneholdet deres afslutning på sæsonen, 

med boller og varm kakao, ja sågar flødeskum fik de pisket på turen. Jeg 

fik lige en snak med de unge mennesker, de var yderst tilfredse med 

instruktørerne, Susanne, Thea, Niels-Jørgen og Anya. Også endnu en gang 

tusind tak for jeres indsats her fra bestyrelsen. 

Og så har vi jo, som nok bekendt fået etableret vores nye senior- og 

ældrevenlige kajakbro, og den er nu endelig færdiggjort. Vi takker VELUX 

FONDEN og Nordea-fonden, for deres gode støtte til dette projekt, uden 

støtten har vi ikke kunnet etablere broen, læs andet steds her i bladet. 

Støtten er også bevilget på grundlag af, at vi selv udførte monteringen af 

broerne, med tilbehør. Derfor alle disse indkaldelser til arbejdsdage. Så der 

skal lyde en stor tak til dem, der har givet en håndsrækning til dette. Den 
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er nu færdig, og vi håber den fungerer til alles tilfredsstillelse, der kommer 

også en rulle øverst på selve stoppet, som vi kan rulle kajakken op på. 

Så skal vi til at have gang i vinteraktiviteterne, her tænker jeg svømme-

hallen, der først starter op 1. gang onsdag d. 8. nov. Kl. 17.00 – 19.00, 

tilmeldingsprocedure følger senere. Svømmehallen skal have udskiftet 

ventilationsanlæg, så derfor var vi nødsaget til at springe oktober over. Man 

kan i stedet ro en tur, og se skoven falme. 

Men vi ses formentlig i svømmehallen hvor vi træner redningsøvelser m.m. 

så 

På gensyn. Kærlig hilsen Kurt 

 

Overnatning med kajakklubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi møder friske og veludhvilet kl. 10.00 om lørdagen med oppakning og 

klar til at gå i kajakkerne. Theas bil står klar til, at vi kan putte vores ting i 

den, så vi ikke behøver at have alt i vores kajakker. Det regner lidt, men det 

skal ikke stoppe os! Vi går på vandet og sejler lige så stille og roligt rundt 

om havnen og under broen op til Kalkovnen. Da vi kommer hen, hvor 

skibene sejler ind og ud af havnen, går vi i en pæn lige række og sejler 

tværs over til vi flugter med havnen. Bagefter går vi i flådeposition, og vi 

må tage en tår vand og spise lidt af det snack, vi hver især har med. Vi sejler 

videre og småsnakker med hinanden på kryds og tværs. Det føles som om 
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vi kan sejle hele Ærø rundt 20 gange – især fordi vi ikke følte den mindste 

træthed, da vi når frem til Strandbyen, hvor vi indtager vores frokost. På 

vejen hen til Strandbyen møder vi en pige, som bliver kaldt AK, og en 

anden lige da vi er ved at gå i land (Mathias). Han spiser frokost sammen 

med os. Det regner stadigvæk, men ikke så det står ned i stænger. Vi siger 

farvel til Mathias og sejler den modsatte vej af ham. Snakken går og vi 

hygger os, mens vi sejler rundt om Ommelshoved. Lige pludselig siger 

Susanne, at vi skal være helt stille og se godt efter hvad der er lige foran os 

– en kæmpe havørn! Vi ror musestille hen mod den. Den har et kæmpe 

vingefang, og den er meget flot. Efter denne fantastiske oplevelse kom vi 

sørme også forbi noget vi troede var en giraf, hest, tyr, ko, vildsvin. Det 

viser sig dog at være tyre. Dem ror vi forbi og rundt om et hjørne, hvor der 

er en badebro lidt længer fremme. Der går vi i land og spiser lækker kage. 

Det regner stadig lidt, så vi pakker et fælles shelter ud som Susanne har 

med. Vi sejler videre med tanglopper i kajakkerne og kage i maverne. Da 

vi endelig kommer hen til Kleven Havn er vi ikke kun trætte af at det regner 

men også fysisk trætte. Vi skynder os at hente vores telte der er i Theas bil. 

Pigerne i et, drengene i et andet.  

Thea, Susanne og Anya i hver deres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frokost i Strandbyen 
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Theas mobile sauna 

 

Efter vi har slået telte op får vi tørt tøj på og rydder lidt op i vores ting og 

sager. Nogen gør sig færdige i teltene og andre går op til bålpladsen, hvor 

vi møder to vandrere som også skal overnatte her i Ommel sammen med 

deres hund. Efter teltene er slået op og vi har set, hvor vi kan lave bål 

senere, går vi en tur rundt i Ommel. Vi henter noget brænde til sauna teltet. 

Vi møder nogle søde heste, som vi giver vores æbleskrog til. Tilbage på 

telt- og bålpladsen indleder børnene jagten på de perfekte snobrødspinde 

mens de voksne laver maden klar. Vi får ris og en lækker kødsovs som 

Niels-Jørgen havde lavet. Efter maden bliver vi lovet en kold dukkert i 

havet og sauna telt bagefter. De voksne holder hvad de lover – vandet var 

koldt og skønt var det at komme ind i en varm sauna bagefter, her sidder vi 

længe og småsnakker. Vi hopper i vandet en gang til, før vi slutter af i 

saunaen, hvor temperaturen er faldet, fordi vi ikke  

lægger mere brænde på. De voksne går ind og klæder om for at gøre klar 

til bål og snobrød. Børnene bliver siddende i teltet og prøver at tænde op 
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igen, men det går ikke så godt. Imens spiser de slik og hyggesnakker til det 

bliver alt for koldt. Så klæder de også om og går op til bålet, hvor de voksne 

sidder sammen med de to vandrere og deres hund. Vi laver slatne snobrød 

og synger sange bl.a. Ridder Lykke. Det er en flot aften uden skyer og med 

udsigt til en klar stjernehimmel. Da vi går i seng, kunne vi ikke andet end 

tænke tilbage på en fantastisk dag. 

Næste morgen vågner vi stille og roligt. Vi står op og gør os klar til en ny 

dag. Vi spiser morgenmad og stikker herefter til søs igen. Der går ikke lang 

tid, før vi møder to marsvin - en mor med unge, de svømmer den modsatte 

vej af os, men det var alligevel en smuk naturoplevelse. Vi tager den korte 

tur i dag, hvor vi i stedet for at gå rundt om Ommelshoved løfter kajakkerne 

over det smalleste sted. Vi spiser resterne af kagen fra i går og sejler videre. 

Da vi kommer til Strandbyen spiser vi frokost. Anya har medbragt 

pølsehorn, og der er stadig lidt rugbrød og pålægschokolade tilbage fra 

morgenmaden. Børnene leger rundt på og i deres kajakker, før vi er på vej 

igen. Da vi kommer hen mod havnen, ligger vi i flåde, før vi sejler over 

Overbæringen ved Ommelshoved 
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havnen og hen langs molen. Nu ligger vi ikke længere i læ for vinden, så 

her kommer en masse bølger, vi skal kæmpe imod. Det er en ren sejr, da vi 

endelig kommer hjem til kajakklubben, og kan sige at vi har sejlet toogtyve 

kilometer i alt! Vi vasker kajakkerne af og klæder om. Theas bil bliver 

hentet og det samme gælder vores ting i den. Vi siger tak for en dejlig tur 

og begynder lige så stille at komme hjem ad. 

Skrevet af Dagmar Thomas, som siger tak for en fantastisk tur! 

 

Velkomst i klubben 

 

Mette og jeg er begge tilflyttere på Ærø, og vi blev derfor rigtige glade for, 

at vi som nye medlemmer af ‘Marstal Kajakklub’ blev budt velkomne med 

både arme og pagajhilsner! 

Vi har fra første dag i klubben været meget glade for det gode fællesskab 

samt muligheden for brug af faciliteterne i Marstal og Ærøskøbing. Det er 

unikt, at man som medlem har mulighed for, at sejle fra enten Ærøskøbing 

eller Marstal, dette giver en god fleksibilitet, hvis man stadig er ny i 

sporten, og derfor ikke har egen kajak.  

Kasper 

 

 

29. juli 2017 underviste Dubside i at rulle i kajak 

13 roere fra Marstal kajakklub deltog. Dagen var delt op i individuel 

undervisning for 5 roere fra kl. 9 til 11, 4 roere fra kl. 11 til 13 og de sidste 

4 fra 15 til 17. Undervisningen var meget individuel og jeg har fået flere til 

at fortælle, hvad der netop betød noget for dem. 

Susanne 

Mine oplevelser med Dubside er herlige. 

Vil gerne fortælle, at jeg forinden dagen oprandt, havde mange 

spekulationer omkring, hvor vi skulle rulle, dels var der tanker omkring det 
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"klamme" vand i Det lille Hav, hvor der er masser af alger og mange både 

som nok lukker lidt af hvert ud i havnen.. af og til. 

Dels var der lovet frygtelig meget vind, kuling fra syd, syd vest, som 

gjorde, at der stod meget vind og bølger ind mod klubhuset. 

Så forinden havde jeg  besluttet, at det skulle være ved Østergade, der ville 

være læ. Og havde vist stedet til Dubside, der nikkede ja. 

Dagen var jo fantastisk, hvad vejret angik. 

Det var bestemt koldt og blæsende fra morgenstunden, hvilket gjorde det 

vanskeligt for de første medlemmer at komme ud fra klubben og dels var 

det svært  for medlemmerne at holde varmen, efter de første rul. 

Da jeg selv skulle rulle sidst på dagen, var det sol og stille. Helt utrolig 

vejrforandring, vi havde den dag. 

Jeg var på de erfarnes hold. 

Jeg har rullet med Dubside flere gange, og havde forinden bestemt,  hvilke 

rul jeg gerne ville lære. 

Der er jo i alt 32 forskellige rul, ifølge de regler, der er ved konkurrencerne 

om Danmarksmesterskaber i grønlandske rul. 

Jeg kan basis rul bagud og fremad, som fx  almindelig grønlandsrul med 

og uden pagaj, stormrul og lidt flere forskellige. 

Jeg ville derfor gerne øve forlæns rul med norsaq, altså det lille kastetræ, 

som er starten på forlæns rul uden pagaj. 

Her havde Dubside flere gode forslag til øvelser, jeg kunne bruge, til at øve 

og derved gradvis få styr på bevægelserne. Jeg er dybt imponeret over, hvor 

let det er, når han står ved siden af og giver disse fif. Ting jeg kan bruge 
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flere dage på, kan han lynhurtigt foreslå små finurlige fif, til at forbedre 

min kropskontrol i rullet på. 

Dels ville jeg gerne få fif til sculle-rullet. 

Det var da virkelig grænseoverskridende, så svært det kunne være. Dels 

skal man helst øve det på dybt vand, men samtidig helst have en til at hjælpe 

sig op, når tingene ikke går, som de skal:-) 

Jeg fik også her flere gode fif, bl.a. det her med at have helt styr på at sculle, 

når jeg ligger ude i vandet og sculler til begge sider. 

Langsomt fik jeg fornemmelsen af selve scullingen, når kajakken var væltet 

og jeg lå på bagdækket, med hovedet ned mod bunden, og så bare skulle 

sculle op til en af siderne. 

Den ene gang følte jeg, at nu gik det sørme ikke godt, og gjorde tegn til, at 

nu måtte Dub godt hjælpe mig op.  Det kunne han bare ikke. Jeg var drevet 

så langt ud, at han kun havde fat i spidsen af bagenden på min kajak, og 

han stod i vand til halsen, så han kunne slet ikke vende mig. Det grinte vi 

lidt af, for det tog tid før jeg selv fandt ud af, at rulle op på gammeldaws 

vis. Der fik han lige et sprøjt med min pagaj, det var ikke aftalen:-) 

Jeg havde en eminent sjov dag, hvor jeg virkelig følte, jeg fik lært nye ting 

og var i trygge rammer. Der var en fantastisk stemning, og det der med at 

have en instruktør, som lige retter en lillefinger, og så sidder det der, det er 

en kæmpe oplevelse. 

Mette G 

Mine forventninger og vejrudsigter for Dubsides undervisning så mere og 

mere sorte ud, som lørdagen nærmede sig.  

Min mor, Susanne, havde i ugen op til, desværre formået at gøre mig meget 

nervøs, da hun havde skamrost mig, dels over for den gode Master Dubside, 

dels i vores eget selskab, hvilket havde gjort mere skade end gavn. Det var 

efterhånden længe siden jeg havde fået øvet et ganske almindeligt 
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grønlandsk rul. Vi skal helt tilbage til efteråret 2015, hvor jeg boede 

hjemme på Ærø i mit sabbatår, siden jeg rigtig havde øvet mine rul. I 

sommeren 2016 var det desværre kun blevet til en enkelt eftermiddag med 

lidt sjov, så jeg var meget ude af rutinen.  

Men dagen kom, og vejret klarede efterhånden flot op til eftermiddagens 

hold for øvede. Jeg kom på vandet og fik lavet et par rul, og nervøsiteten 

forsvandt stille. Nogen vil nok læse dette og tænke, det bare er fordi, jeg 

med mine 22 somre sagtens kan, men at det sad i kroppen ligesom at cykle, 

var alligevel en overraskelse 🙂  

Dubside rettede fint op på mit shotgun-rul, det var blevet rimeligt rustent 

siden, jeg havde lært det på et kursus i 2010 sammen med Karna og min 

mor. Derudover øvede jeg en del på mit rul, med forlænget pagajføring.  

Herefter gik vi over til de mere spændende rul - håndrullene. I 2010 lærte 

jeg at håndrulle inden indvielsen af det nye klubhus, det var en kombination 

af selvlært teknik, betragtning af min storebror samt ihærdig øvning med 

min mor ved min side, i en polokajak hen over sommeren ved Langholms-

hoved - ifølge Dubside var dette IKKE et rigtigt håndrul.  

Jeg fik lært det rigtige grønlandske håndrul. Dette konkurrerer de i til 

mesterskaberne, det kræver ikke stor fysisk kraft, nærmere psykisk og 

meget mere hoftevrik og tålmodighed under vandet, da man i den grad skal 

udnytte kroppens opdrift. Efterfølgende lærte han mig udgaven, hvor man 

har knyttet næven, hvorefter vi til sidst øvede håndrullet, hvor den ene arm 

er bøjet, så man har albuen  bag hovedet. Dette er optakten til det sværeste 

rul, Strait Jacket, hvor man udelukkende bruger hoftevrik og kropskontrol 

- der er meget at lære.  

Jeg er dybt imponeret og ikke mindst fascineret over Dubsides evne til at 

observere lige præcis, hvad der skal rettes på, for at det kan blive bedre. 

Særligt fordi det nogle gange kan være et vældigt pjaskeri, når man ligger 
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der i vandet, men han formår at bevare roen og er under hele instruktionen 

utroligt behagelig.  

Jeg havde en rigtig lærerig og sjov dag, hvor jeg i den grad blev udfordret. 

Det er godt, der er noget at øve sig på, og holde ved lige, hvilket jeg i den 

grad bliver nødt til, da jeg har erfaret, hvor dygtig min mor er blevet. Så, 

game is on. 

Kurt 

Rulledag ved Dubside 

Igen i år havde vi mulighed for at lære det Grønlandske rul og ca. 30 andre 

rul, da Susanne havde sommerbesøg af Dubside. Jeg havde også i år meldt 

mig til dette, på begynderniveau, for selvom jeg måske nok kan rulle, vil 

jeg gerne lære roen til det, og komme op med ”Happy Hands” som Dubside 

gerne vil have. Selvom det foregår på engelsk, så kan selv en snedker få det 

meste med. Dubside har en super forklaring, om ikke, så med kroppen. Tak 

til Dubside og Susanne.  Mvh. Kurt 

 

Margrethe 

Det forløsende ord for mig-  

Det der hjalp mig, var at jeg skulle give tid, når jeg var rullet rundt, 2-3-4 

sekunder, og derefter kunne jeg  dreje mig ud i vinkelret position. 

Kh. Margrethe 

 

Lisbeth 

For mit vedkommende er der ikke så meget at berette. 

Jeg har aldrig haft ambition om at lære at rulle, da min ryg er meget dårlig. 

Men fordi Lars rigtig gerne ville være med, indvilgede jeg i, at gøre 

forsøget. 
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I de indledende øvelser med Dubside, kunne også han konstatere, at jeg var 

meget lidt fleksibel.  

At rulle rundt og placere pagajen gik OK, men øvelsen med at lægge sig 

bagover og lave "vriddet" for at komme op igen gik slet ikke. 

Til gengæld lavede jeg en masse øvelser med Dubside, hvor han prøvede 

at vælte mig i kajakken og jeg så skulle finde balancen med pagajen.  

Så lidt fik jeg da ud af dagen - bare ikke rullefærdighed. 

Mvh. Lisbeth Bak 

 

Mette W 

Som nye medlemmer i kajakklubben var arrangementet med Dubside et af 

de første for os. Vi anså muligheden for at møde andre medlemmer af 

klubben, samtidig med at lære det famøse “grønlænderrul”, hvilket har 

været blandt målene for os siden opstart af sporten. 

Det blev til en rigtig god dag, hvor vi lærte flere af klubbens medlemmer 

at kende. Dubside gav en del teknik samt øvelser, som vi kunne bruge til at 

arbejde videre med, og det blev da også til en hel tur rundt for flere af 

kursets deltagere (red: tillykke til Mette). 

 

Karna 

Jeg har været på kursus ved Dubside før, så jeg var tilmeldt som let øvet. 

Det er en stor fornøjelse at blive undervist af denne rare og tålmodige mand. 

Egentlig var mine ambitioner ikke at lære meget mere end de 3-4 rul, som 

jeg på en vældig god dag behersker, men at få finpudset teknikken. Det 

lykkedes ikke at lære et femte rul. Min succesoplevelse kom til at bestå i at 

rulle med norsaq’en (en pind på størrelse med et fladt boldtræ). Man kan 

altid forsøge at aflure nogle tricks, og det var en rigtig hyggelig dag. 
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Jeg er dybt imponeret og 
ikke mindst fascineret over 

Dubsides evne til at 
observere lige præcis, hvad 
der skal rettes på, for at kan 

blive bedre (mette g) 

 

til gengæld lavede jeg en 
masse øvelser med 
Dubside, hvor han 

prøvede at vælte mig i 
kajakken og jeg så skulle 

finde balancen med 
pagajen. Så lidt fik jeg da 

ud af dagen (lisbeth) 

 

man kan altid 
forsøge at 

aflure nogle 
tricks  (karna) 

 

en instruktør, som 
lige retter en 

lillefinger, og så 
sidder det der, det 

er en kæmpe 
oplevelse (sus) 

 

selv om det foregår 
på engelsk, så kan 

selv en snedker få det 
meste med (kurt) 

 

Det der hjalp mig, var at 
jeg skulle give tid, når jeg 

var rullet rundt, 2-3-4 
sekunder, og derefter 

kunne jeg  dreje mig ud i 
vinkelret position 

(margrethe) 
 

han kan lynhurtigt 
foreslå små finurlige 
fif, til at forbedre min 

kropskontrol i rullet på 
(sus) 
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Ingen foræring 

 

Onsdag d. 21. juni 

Kurt og jeg kørte fra Odense kl. 14.30 efter et besøg hos vores søn Kristen. 

Turen gik mod Bornholm, bilen var pakket med alt kajakgrej og to kajakker 

på taget- endelig ferie. Planen var at ro Bornholm rundt på en uge. 

Alt gik fint indtil ca. 40 km inden Ystad. Her var der kødannelser, ja nogle 

gange holdt vi helt stille, og tiden gik. Vi var den allersidste bil der kom 

med færgen – puha` vi nåede det! 
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Efter en time med færgen ankom vi til Rønne kl. 20.00, hvor vi fandt en 

Kvickly og fik provianteret. Så var alt klar til næste dag. Overnatningen tog 

vi på Rønne vandrerhjem som er et dejligt sted. 

Torsdag d. 22. juni 

 Kl. 06.00, friske og veloplagte, gik turen mod Rønne Roklub. Her var der 

en meget fin kajakbro, så det var let at pakke kajakkerne.  Kl. 8.30 var vi 

klar til afgang, efter at havde talt med et par lokale herrer. De kunne fortælle 

os, at vi skulle være meget obs. på hækbølger fra hurtigfærgen. De kunne 

være op til 3 meter høje, så det var virkelig noget, man skulle tage alvorligt.  

Vejret var fint med en frisk vind ca. 5 m/s. Efter de første 5 km kom færgen 

og vi kunne også godt mærke bølgerne. Da vi nåede Hasle var der en lille 

fin kanal ind til havnen, det var meget idyllisk. En lille pause blev det da 

også til. 

Vang Pier stenbrud mellem Hasle og Hammershus 
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Hammerhavn 

Derefter blev vejret lidt anderledes. Det blæste op, solen forsvandt og vi fik 

modvind op til Hammer havn. Det regnede da vi nåede løvehovederne og 

Hammershus, men det gjorde ingenting. Naturen er jo så fantastisk, flotte 

klipper og et meget rigt fugleliv. I Hammer havn solgte de nogle lækre 

hjemmelavede sandwich, så det blev vores frokost. 

Efter lidt overvejelser blev vi enige om at padle videre op omkring 

Hammeren. Der var masser af refleksbølger, men utroligt flot. Fårene stod 

helt ude på klippekanten (man skulle tro der faldt et får i engang imellem!). 

Rundt om fyret og videre, i håbet om at finde en campingplads. 

Hen på eftermiddagen nåede vi Sandkaas i strålende solskinsvejr og helt 

stille, men der var temmelig langt op til campingpladsen. Trætte var vi efter 

en dag med 32 km i kajakken. Så efter en gåtur til Tejn og en god middag 

af vores medbragte proviant, var det ved at være sengetid. Ved mørkets 

frembrud listede vi vores telt frem og slog lejr i klitterne og fik en god nats 

søvn. 
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Fredag d. 23. juni 

Vi vågnede op til regnvejr, så det gik hurtigt med at få pakket sammen. Vi 

havde medvind fra Sandkaas til Helligdomsklipperne, det blæste en del, så 

vi kunne ikke ro alt for tæt på klipperne. 

Da vi nåede Gudhjem skinnede solen. Vi kunne nyde den smukke by og 

sidde ude og spise den berømte ret ”Sol over Gudhjem”. 

Kl. 14.30 var pausen forbi og i en del blæst, 6-7 m/s, kom vi til en 

campingplads lidt syd for Gudhjem. Vi skulle igen overveje om tiden var 

inde til at slå lejr for den dag, men nej, ikke her. Turen gik videre til 

Bølshavn, Listed og til sidst Hullehavn Campingplads, hvor vi blev taget 

utroligt godt imod. Klokken var da også blevet 19.00. 

Det var helt tydeligt at de ofte fik besøg af kajakfolk. Der er ikke ret mange 

steder at overnatte og sådan bare at slå lejr i naturen, det er meget ilde set 

på de kanter. 

De sidste 3 km inden Svaneke regnede det rigtig voldsomt og hele tiden 

skulle vi være på vagt, for der dukkede ofte en stor sten eller klippe op af 

vandet. 

Den aften gik vi ind til Svaneke og spiste en god middag. Da det var 

Sankthansaften var det skik, at der var et stort fakkeloptog igennem byen 

som sluttede med, at alle kastede faklerne på et stort sankthansbål samt 

båltale og fest ved campingpladsen. 

Den dag nåede vi op på 31 km. 

Lørdag d. 24. juni 

Vi drev den af og kom først afsted kl. 11.30 i god vind igen. Det blev til en 

pause i Årsdale og til sidst i Nexø, hvor vi ankom i modvind, 9 m/s, til 

kajakklubben. Igen var der langt hen til campingpladsen, så vi kontaktede 

klubben og fik lov til at sove ved deres hus og de lånte os en nøgle til et 

bad. De skulle tilfældigt have grillfest den aften og var meget gæstfrie. 
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Broen ved Nexø Kajakklub 

 

Vi gik en tur i byen for blandt andet at kikke på deres store fiskerihavn. Her 

kunne man virkelig se, hvor godt vi har det i vores kajakklub med vores 

flotte huse og broer. Deres bro var lavet af beton og med meget høj kant på 

60-70 cm op, en masse sten og ofte med hård vind ind fra Østersøen. 

De fortalte at de havde planer om at få etableret en del shelters rundt 

omkring på øen, men ned på den side fra fyret til Dueodde kunne de ikke 

få lov pga. fredede områder og lodsejere, som ikke var interesseret i det. 

Vi gik tidligt til ro den aften, for planen var at komme tidligt afsted næste 

morgen i håb om, at der så var lidt mere stille vand. Det blev kun til 10 km 

den dag, pga. for meget blæst. 

Søndag d. 25. juni 

Stod vi op kl. 4.30 – og det kalder vi ferie! Kl. 6.30 var vi klar til afgang 

fra Nexø Kajakklub i modvind til Snogebæk, hvor vi fandt en brugs og 

købte rundstykker. Det var tydeligt, at der havde været fest aftenen før, 

sikke nogle toiletter vi kom til… puha. Nå, men klokken var kun 10.30 så 

det var bare med at hænge i.  
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Vi skulle runde Dueodde i modvind, ca. 6-7 m/s, og det var blæst lidt op 

siden morgenstunden. Vi havde fået at vide, at vi skulle langt ud ved 

Dueodde for der var meget lavvandet, det gik fint, men vinden tog til, nu 

var den oppe på ca. 10-11 m/s og fyret var svært at komme omkring. 

Endelig var vi kommet forbi fyret og pludselig også en anelse for langt ind. 

Bølgerne brækkede og vupti! Så lå jeg med hovedet under vandet og 

bunden opad – sådan! Nå, men der var sandstrand og store bølger, så jeg 

drev hurtigt ind på stranden. Kom op, fik lidt tørt tøj på og varmt at drikke 

og så ud igen. Men det var svært, meget svært og endelig lykkedes det at 

komme ud igennem de store bølger. Jeg kiggede mig tilbage og nåede lige 

at se Kurt falde i. Så måtte vi ind igen og tømme for vand m.m. Da var jeg 

ved at give op. Vi kunne ikke komme ud igennem brændingen igen. Vi 

prøvede at trække kajakken, men det var også håbløst.  

Efter mange forsøg lykkedes det endelig. Vi kom igen afsted og kunne 

langt om længe se det, som vi troede var en primitiv teltplads. Så vi lagde 

an til landing og vi blev blæst ind på stranden ved Jomfrugården, en 

rasteplads med toilet. Det var ikke nogen teltplads, men nu var det blæst så 

meget op, at det var umuligt at komme ud igen. 

Vi fandt en plet i skoven hvor teltet blev slået op, tøjet tørret og der blev vi 

til næste dag, i håb om bedre vejr. Der stod godt nok camping forbudt - 

men vi var jo blæst inde. 

Den dag blev det kun til 18 km. 

Mandag d. 26. juni 

Det blæste alt for meget, 14,9 m/s målte vi, så vi nød en fridag. Gik ca. 4 

km  til et busstoppested og kørte med en bus til Rønne by, en tur på 26 km. 

Her handlede vi ind og var turister for en dag. Købte en god frokost til om 

aftenen og alt var den rene idyl, solen skinnede og vi lå i læ i en dejlig lille 

lund. Bordet var dækket og klar kl. 19.00, da der kom en mand. Det var 

ejeren af skoven og han så ikke helt så tilfreds ud som vi gjorde. Vi blev 

bedt om at forlade stedet og da han så, at vi sad med en lille bitte, bitte 
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trangia var den helt gal. Jeg prøvede ellers med, at vi var jo blæst inde osv., 

men intet hjalp. Der lå en teltplads ca. 200 m. derfra var meldingen. Vi 

måtte, mildt sagt, rykke pløkkerne op og flytte til en meget lille plads uden 

vand og toilet. Nu havde det ellers lige været så hyggeligt. 

Den aften var vinden nede på 6 m/s. 

Da vi var i Rønne kunne vi havde valgt at gå ned, tage vores bil og køre ud 

til Jomfrugården, pakke teltet og alt grejet i bilen og afbryde turen der, men 

målet var jo at komme Bornholm rundt. 

Håbet var stadig, at det ville stille en smule af, så vi kunne komme afsted 

igen. 

Det blev ikke til nogen kilometer den dag. 

Tirsdag d. 27. juni 

Vi ventede på at vinden skulle lægge sig, 7-8 m/s og modvind det var ikke 

så godt. 

Kl. 13.40 drog vi afsted og efter tre timer ankom vi til Boderne Havn, et 

meget hyggeligt sted. 

Efter en god pause fortsatte vi til Arnager Havn, men da var klokken blevet 

20.30 så det var tid til at slå lejr. Men igen havde vi samme problem, hvor? 

Vi havde jo ikke lyst til at møde flere sure mænd. Heldigvis var der en 

meget flink fotograf som mente, at vi kunne slå teltet op i et lille hjørne på 

stranden, ja han tilbød endda også os en sofa. 

Arnager Havn har en lang træbro ud til havnen, det er Nordeuropas længste 

træbro og et meget specielt syn. 

Vi kom op på 21 km.  
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Moler syd for Rønne 

 

Onsdag d. 28. juni 

I dag var vinden stilnet af og medvind, dejligt. Men nu skulle vi jo huske 

at tænke på færgen. Hvad tid var det nu den ville være i land i Rønne? Vi 

skulle sørge for at vi ikke blev væltet i baljen igen pga. høje hækbølger. Så 

da vi nærmede os havnen og kunne se færgen langt ude i det fjerne, gik vi 

i land og tog en pause. Vi ventede til den var sejlet afsted igen, vi skulle 

ikke risikere noget. 

Der var en meget flot strand med masser af moler. Turen forbi indsejlingen 

til Rønne Havn var også lidt udfordrende, for da var det igen blæst op og 

en del skibstrafik, bl.a. en båd med nogle unge bøller som morede sig med 

at fræse afsted i en speedbåd. 

Kl. 11.08 var målet nået, Bornholm rundt i kajak 125 km i alt. Sidste dag 

13 km. 

Tømme kajak, tørre tøj, pakke bilen og som prikken på turen, så var bilen, 

af en eller anden grund, løbet tør for strøm, så vi måtte vente på Falck. 
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Ved 14 tiden blæste det igen 8-10 m/s, så det var godt at være kommet 

sikkert i land. 

Derefter kørte vi til Gudhjem og overnattede på byens vandrerhjem. Vi tog 

færgen hjem dagen efter, en dejlig tur med masser af udfordring.  

Anne Lund 

 

Sommer og 7 års fødselsdagsfest 

12. august 2017 kl. 15 

Festudvalget havde forberedt en aktiv dag med kajaktur kl. 15 arrangeret 

af Henrik Lindberg med efterfølgende grillmenu fra Annes Landkøkken 

kl.18.  

Da regnen silede ned fra morgenstunden til ud på aftenen måtte 

programmet ændres. Så -  kl. 18 mødte 20 veloplagte kajakfreaks frem til 

Annes super lækre buffet. 

Festudvalget havde dækket smukt langbord med georginer i alle skønne 

farver. 
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Efter lidt mad og vin kom en herlig sømandsvise frem under tallerkenen - 

alle sang/skrålede med i fulde drag. Stemningen var i top. 

Inden desserten overraskede festudvalget med at dele os op i 4 hold der på 

skift måtte frem i rampelyset iført sjove hatte. Der blev stillet 5 spørgsmål 

til hvert hold om vores kajak liv på Ærø. Pyh ha´ havde vi nu fulgt med på 

hjemmesiden og bladet. Alle blev grebet af spørgsmålene og begyndte at 

svare. Det hårdt prøvede festudvalg fandt dog frem til afsluttende placering 

og udlevering af fine præmier. Alle præmier var dejlig guf der fluks blev 

hældt i skåle som vi alle nød med velbehag. 

Under kaffen og desserten kunne vores formand Kurt komme med en 

glædelig begivenhed: Nordea-fonden har givet os 45.000 kr. og Velux 

Fonden har givet os 60.000 kr. Pengene skal bruges til 3 nye 

handicapvenlige kajak broer i Marstal. Stor glæde med applaus fra os alle. 

Kurt indkalder alle til arbejdsdage når materialerne er kommet frem - ca. 

uge 36. Tak for en hyggelig aften. 

Astrid Lundgaard 

 

Klubben har fået ny kajakbro! 

Så ligger den der, vores nye bro bygget i fine materialer, bred og med god 

plads til at sætte flere kajakker i vandet på en gang og med særlig 

’indsejling’ for medlemmer, der gerne vil slippe for en mere eller mindre 

elegant kravlen op på broen. Nu placeres kajakken mellem de to delbroer, 

man holder fast i gelænderet og rejser sig så simpelthen op og træder over 

på broen. Let og sikkert hver gang. 

Der ligger en historie og en del forarbejde, inden det hele er kommet  på 

plads. Vel godt et år er der gået, siden bestyrelsen overvejede at få den 

østlige af vores broer fornyet efter mange års flittige brug.  

Susanne Larsen i bestyrelsen kontaktede Velux Fonden, der fortrinsvis 

støtter projekter, der henvender sig til aktive seniorer, og da vor klub tæller 

en del medlemmer på +60 år, var det oplagt at få projekteret en bro, der 
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ville kunne gøre det nemmere at komme ned i kajakken og op igen, så alle 

uanset alder fortsat kunne have glæde af kajaksporten. Jørgen Friis påtog 

sig at tegne og tage kontakt til det kendte firma NBC Marine i Middelfart, 

der er specialister i flådebroer. De havde også mulighed for at tilbyde det 

særlige arrangement, hvor man kunne hæve sig op fra kajakken. Der blev 

regnet på tilbuddet, og det løb op på 105.000 kr., et nok så imponerende 

beløb.  

Velux Fonden vendte ret hurtigt tilbage med en bevilling på 60.000, hvilket 

jo desværre ikke dækkede alle udgifter, så det blev besluttet at søge de 

sidste 45.000 hos Nordea–fonden, som Kurt så kontaktede. Formålet med 

denne fond er almennyttigt og den støtter projekter, der fremmer det gode 

liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur,  formål, som klubbens 

aktiviteter jo passer fint ind i. Igen var vi så heldige at få vores ønske 

opfyldt, så vi kunne få  de sidste  penge i hus. 

En del af forudsætningerne fra de to fonde var et aktivt medarbejde fra 

klubbens medlemmer, noget, vi plejer at være dygtige til, og i løbet af 

eftersommeren og trods et lunefuldt vejr samt forsinkelser i leveringen, 
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lykkedes det at få broen på plads takket være arbejdsdage med flot frem-

møde og under Kurts omhyggelige styring. 

Og så blev det lørdag den 17. september. Med et aldeles dejligt vejr, så 

blidt, lunt og sensommerligt, som om vores klima slet ikke har forandret 

sig. Stort fremmøde med over 30 mennesker, den nye bro pyntet med 

balloner og flag, og Kurt samler tropperne og skitser broens historie op og 

takker de to fonde for hjælpen. Lotte Mathiasen fra Nordea kvitterer for 

opmærksomheden , og så klipper vores udpræget senior-medlem Ib Olsen 

båndet og erklærer broen for indviet. 

I det smukke og samtalevenlige vejr flokkes vi så om gode drikke, snacks 

og hinanden, glæder os over, at klubben stadig formår at  sætte nye ideer i 

søen, ikke mindst for de ældste i klubben.  

Og en lille efterskrift: 

Lørdagen efter, kold og 

blæsende, var der 8 

medlemmer, der trodsede 

vejret, fik overført den gamle 

rampe til den østlige bro (den  

gamle østlige bro doneret til 

Kleven Bådelaug, der modtog 

den med glæde), fik lagt den 

nye rampe ned til seniorbroen, 

og som det sidste fik kappet de 

fire for lange stænger til at 

holde broen nede på en 

passende længde, der ville 

svare til den maksimale 

højvande- storm, som ingen 

håber, men som efterhånden 

ikke er umulig at forestille sig. 
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NB! Læg mærke til Kurts grundige forarbejde med tømrerkasse, der 

forhindrer det afsavede i at lande i hovedet på andre eller på bunden af 

vandet. Kajakkasketten af for hans igennem hele projektet grundige for-

arbejde og mange timers forberedelse! 

Ib og Susanne L. 

PS. Og den nye bro gør det jo også lettere at have besøg af mange til som-

merens kravlegårde, og hvorfor ikke inddrage drømmen om sommerdans 

på broen, når vi holder fødselsdag i klubben? 

 

Astrid reklame 

Det er kun fantasien der sætter grænser for oplevelser med vores dejlige 

kajakker. 

Min smukke blå kajak mødte i dag begejstrede film- og reklamefolk på 

Vester Strand i Ærøskøbing. 

Sammen med 2 smukke modeller blev der filmet til Peter Leasings 

reklamefilm om "Det gode liv". Kommer som TV reklamefilm. 

Kajakhilsner Astrid Lundgaard 
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Susannes mandags-ture 

En grå sommer. Vi må indrømme, den her sommer har været ret trist og 

kedelig, og måske er kilometerne ikke oppe på hvad de var sidste år eller 

forrige år, men det er nødvendigvis ikke vejrets skyld. Måske er man blevet 

lidt træt af de der enmandsture, de kan jo godt være lidt kedelige nogle 

gange. Det kan være man sidder i kajakken og tænker tilbage på sin tid på 

begynder holdet eller børn og unge holdet, og savner lidt det fællesskab og 

den stemning, der var. Men man er jo blevet frigivet! ”Ja hvad gør man så” 

man tager da på fællestur hver mandag kl. 18 med Susanne eller Thea. De 

gange jeg har været med har de bare altid været hyggelige og sjove lige 

meget hvordan vejret har været. Om DMI sagde 2 m/s eller 14 m/s så har 

turen været det hele værd. Og jeg vil personligt sige, at folk skal prøve at 

komme med bare en gang!  

Mathias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede er fra den 18. september. Også en smuk aften. 
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Ifølge Susanne var de på en skøn fællestur d. 28. august fra Marstal, gen-

nem havnen med Shanty sange på kajen og en let brise over Langholm og 

Langholmshoved. Der havde de drukket kaffe og spist kage. Ti medlemmer 

havde været med og alle havde nydt en smuk solnedgang over byen, imens 

de roede langs med Haleodden og bar kajakkerne over ved badehusene. 

Der blev roet ca. 9 km den aften. Der vil også i forbindelse med klubturene 

være mulighed for at øve selvredning. Når det bliver gjort, giver det en rar 

mave-fornemmelse, når vi en gang imellem kommer ud i uventet vejr. 

Else 

En søndagstur til Als 

Det er tredje år Anne og jeg har snakket om en efterårstur i kajak til Als, 

for at se den smukke efterårsskov langs kysten fra Fynshav mod nord. 

Så i år skulle det være. Søndag d. 24. september.  Anne var ikke helt sikker 

på, at træerne var fuldt efterårs klar, men for at være sikker på at komme 

afsted, blev det en aftale. 

Lørdag d. 23. september var en meget smuk dag. Sol og havblik. Ikke en 

bølge på vandet. Vi havde aftalt, hvis vejret var til det, ville vi sejle fra 

Ærøskøbing til Søby om lørdagen. Derfor sejlede vi fra Ærøskøbing lørdag 

kl. ca. 14.15 og sejlede den lige vej fra Urehoved til Søby havn. En 

hjemmeværnsbåd sejlede ude i horisonten. En mindre båd med 4 personer 

kom fra den og sejlede uden om os. De hilste dog venligt og sejlede tilbage 

igen. På stranden ved Søby Havn satte vi kajakkerne på vogne og kørte dem 

til havnen ved færgen. Stillede dem foran, hvor bilerne var parkeret og låste 

dem til en pæl. Og vi blev herefter hentet hjem. 

Søndag morgen kl. 5.30 hentede Anne mig og vi kørte til Søbyfærgen for 

at sejle til Fynshav. Vi spiste morgenmad på færgen. I Fynshav trak vi 

kajakkerne til lystbådehavnen, der ligger lige ind til venstre for færge-

havnen. Ved slæbestedet gjorde vi klar til at sejle. Blev klædt på til at sejle, 

fik vognene pakket i kajakkerne. Det var tørvejr og ca. 4 m/s vind fra øst. 
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Turen startede ud gennem lystbådehavnen, forbi færgehavnen og ind langs 

kysten af Als mod nord. Der var en let modvind og lidt diset, men alt var 

perfekt. Træerne var så småt ved at få efterårsfarverne. Men de vil blive 

flottere i de kommende uger. Efter ca. 10 km var vi nået Traneodde Fyr. 

Her gik vi i land for at holde en pause og se på naturen. Her er meget 

rekreativt med borde og et das, der er lukket om vinteren. Fyret er bygget 

af tyskerne i 1906, i den periode, hvor Sdr. Jylland hørte under Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre langs kysten og den smukke skov. Vi kom til Lavensby Camping, 

hvor vi gik i land for at spise frokost. Vinden var lidt kold og det var godt 

med lidt varmere tøj. Her var toilet og en bænk. Mens vi holdt pause her, 

blæste det svært op. Vinden kom stadig fra øst-sydøst, men det blev faktisk 

en ret god vind og bølger. Dvs. vi fik modvind tilbage og der var nu 16 km. 

Vi var af den overbevisning at turen var passende, men pludselig kunne vi 

vurdere, at vi ikke skulle smøle tiden væk, hvis vi skulle nå færgen til Ærø 

kl. 19.30. Der var nu 16 km at ro i modvind.  

Vi begyndte tilbageturen og kom langsomt frem og måtte arbejde godt for 

det. Efter at have passeret Traneodde igen, lagde den værste vind sig og det 

gik lidt lettere. Og efter endnu nogle km, blev det faktisk næsten havblik. 

Og så efter endnu nogle km, kom så en let modvind igen. Vi holdt en pause 
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i en skovåbning med borde. Skoven er meget besøgt og vi så mange biler 

og turister færdes i den hele turen langs skoven.  

Endnu en lille pause på stranden ved campingpladsen ved Fynshav, inden 

vi sejlede forbi færgehavnen og ind i lystbådehavnen. Vi måtte også lige 

vente, imens færgen til Fyn lagde til. Tilbage ved slæbestedet trak vi 

kajakkerne op. Fik dem på vognene igen. Vi benyttede toiletterne ved 

lystbådehavne til at klæde om i tørt tøj. Trak så vores kajakker tilbage til 

færgehavnen og ventede i venteværelset til Søbyfærgen kom kl. 19.30. En 

tur på 32 km. 

Det var dejligt at sidde og slappe af på færgen på tilbageturen. Kl. 20.40 

satte vi igen kajakkerne ved bilerne i Søby og Anne kørte os hjem, til en 

god nats søvn.  

Mandag kl. ca. 11 hentede Anne mig igen, for at hente kajakkerne på 

hendes bil. Vi havde snakket om, at sejle dem tilbage til Ærøskøbing. Men 

der var alt for meget modvind. Så de blev læsset på bilen, kørt til 

Ærøskøbing, vasket og sat på plads. Det var en dejlig fornemmelse at have 

oplevet og klaret den tur, som vi har snakket så rigtig meget om. 

Else 

 

 

  

Redaktionen 

siger mega 

stort tillykke 

til Susanne, 

som netop 

har bestået 

BCU 4 
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Km-statistik opgjort 30. juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km unge 

Franz 57 

Erik 56 

Ida 53 

Josefine R 50 

Dagmar 45 

Hannah 37 

Svea 31 

Ivan 26 

Malthe 18 

Kristine 16 

Sine Ø 2 

I alt 391 

Kilometertal under 20 er ikke medregnet for voksne. 

Listerne i Marstal og Ærøskøbing føres hver for sig.  

Kun når bladet udkommer, og til nytår, bliver de to tal lagt 

sammen. 

Kilometer, der er padlet andre steder, vil blive medregnet 

når de indføres i logbogen enten i Marstal eller Ærøskøbing. 

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

-Skriv tydeligt og gerne med blokbogstaver. 

-Både for- og efternavn (fx har vi flere der hedder Lars…) 

-Det er ikke Ib, der skal regne dit samlede km-tal ud! 

(Brug HUSKEBLOKKEN foran i protokollen. Her skriver du løbende  

dit samlede km-tal, så du slipper for at bladre forvirret rundt 

senere) 
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Km voksne 

Km Efterår 2017 M Æ I alt   M Æ I alt 

Ib Olsen 510 248 758  Michael Sloth 73  73 

Susanne Grube 593  593  Vagn Christiansen 72  72 

Ken Vøge 405  405  Christian Fuglsang 70  70 

Kurt Lund 221 133 354  Jesper Fuglsang 70  70 

Anne Lund  312 312  Karen Voetmann 70  70 

Jan Møller Jensen 9 288 297  Anya Østergård 33 31 64 

Susanne Larsen 268  268  Jens Damgård Jensen  63 63 

Maja Kjær 244  244  Kresten Petersen 63  63 

Thea de Magos Jensen 238  238  Lorraine Hayhes 62  62 

Else Jakobsen 33 197 230  Pia Jepsen 61  61 

Henrik Lindberg 125 37 162  Kasper Smed Hansen  55 55 

Charlotte Aabye 154  154  Mette Winther  55 55 

Anne Lykke Arrias 120  120  Carsten Noe 51  51 

Klaus Fynsk Norup 80 37 117  Mathias Pietraszek 49  49 

Astrid Lundgaard  116 116  Lea Grubbe 42  42 

Lars Bak 114  114  Jes Jørgensen  38 38 

Margrethe Dantzer 72 41 113  Elisabeth Lauritsen 36  36 

Lisbeth Bak 111  111  Hans Eriksen  36 36 

Karna Ravnø 81 20 101  Peter Strand 34  34 

Per Thomas Jensen 54 47 101  Ingrid Nielsen 32  32 

John Kristensen 100  100  Ulla Damgård  29 29 

Jakob Møller 96  96  Dorte Dihver 26  26 

Cecilie Larsen 90  90  Ida Marie Andersen 26  26 

Mads Kyrsting 89  89  Inger Larsen  25 25 

Niels-Jørgen Bech 57 31 88  Theis Poulsen 24  24 

A. K. Aagaard 84  84  Johannes Hansen 23  23 

Jens Andersen 74  74  Dorte Jacobsen 20  20 

Lise Lomholt 74  74  Jonna Munch  20 20 

     I alt    6892 

 

 



36 
 

Kalender  

 

 

Onsdag 

8. november 

2017 

 

17.00-19.00 

 

Svømmehalstræning 

Der kommer nærmere 

information 

 

 

Lørdag 

2. december 

2017 

 

 

Kl. 16.00 – 17.30 

Kl. 18.00 – 23.30 

 

Optog med pyntede 

kajakker 

Julefrokost  

 

Mandag 

1. januar 

2018 

 

14.00 – 15.00 

 

Nytårsrul 

Vi ønsker Godt Nytår med 

Grog og kransekage  

 

 
 

 

 

 

 

  

Lørdag d. 2 december 2017 julefrokost  

i Marstal Kajakklub. 

Kl. 16.00 sejlads hvis vejret tillader 

Kl. 17.30 gløgg  

Kl. 18.00 spisning 


