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Formanden siden sidst 

Så er sommeren over os endnu engang, og vi glæder os over bladet til de 
lune sommeraftener, gerne med på en skøn kajaktur i vores Øhav, eller andre 
spændende steder. 

Siden sidst har vi haft vores standerhejsning og arbejdsdag, hvor 11 friske 
folk mødte op og gav en god arbejdsindsats, hvor de nødvendige opgaver 
blev prioriteret først, og afsluttede med en hyggelig frokost, som tak for alles 
indsats. 

Vi har nu også et lille hold der reparerer kajakker, når der er små 
fejl/mangler. Johannes og Vagn tager sig af dem i Marstal, Jan Møller og 
Johan Kock dem i Ærøskøbing. Det er prisværdigt. 

Så holdt vi vores tradition med åbent hus d. 30. april, hvor omkring 30 
mødte op. Det var dog mest klubbens egne medlemmer. Vi havde nok alle 
håbet på, at kunne møde lidt flere nye ansigter, men der var flere aktiviteter 
andre steder. Vi hyggede os med en masse hjemmebagte kager og nybagte 
vafler, guf. Tak for det. 

Så har vi gennemført vores begynderhold, hvor vi i år kun har været 4 elever, 
men meget dygtige kajakfolk. De er nu er frigivet, og de glæder sig til at 
komme på vandet. Tag godt imod dem. Stort tillykke til dem, også fra jeres 
instruktører. Vi takker også instruktørerne for en god indsats sæsonen 
igennem. 

Også i år har der været gang i børne- /ungdomsholdet, styret af Thea, 
Susanne G, Anya og Niels Jørgen. Tak for jeres altid gå på mod. Også selv 
om vejret ikke altid er kajakvenlig, så findes der på lege, på land. Der skal 
også lyde en tak til de forældre, som møder op og giver en hånd med, det 
værdsætter klubben. 

Så har vi gennemgået vores forsikringer, sammen med Tina fra Ærø Brand, 
hvor vi har opnået en lille besparelse. Tina har været på besøg og holdt et 
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lille oplæg om forsikringer af småbåde og kajakker. Klubben er godt dækket 
ind, og jeg vil blot nævne, at ved transport af kajakker, bør man forhøre sig 
ved sit forsikringsselskab, da det er lidt mere spidsfindigt.  

Så har vores kajak ”guru” Ib Olsen igen kørt teknikaftener, hvor der er alle 
tiders mulighed for at komme og få sine teknik-tag pudset af. Kan kun varmt 
anbefales, også en stor tak til dig Ib. 

Tirsdagsture ved Ken er en positiv aktivitet for klubbens medlemmer. Her er 
mange gode ture i det nærliggende farvand, så mød gerne op når Ken slår 
turene op. Tak til Ken. Ken repræsenterede også klubben ved ”Tour de 
Thurø”, arrangeret af Troense kajakklub. Flot. 

Ærødagen blev i år afholdt i Søby, hvor vi havde meldt os til, for også at vise 
flaget derude. Tak til Niels-Jørgen, der var tovholder på opgaven, da vi også 
havde et ”kravlegårdsarrangement” her i klubben. Niels-Jørgen havde 
virkelig fået lavet en flot præsentabel stand i Søby, der blev hjulpet til af 
Astrid og Henrik. Også tak til jer, samt de der besøgte standen. 

Så har vi klubbens nye tiltag med rengørings-turnus, som er en fornøjelse. 
Nu er der altid pænt og rent i vores klubhus, og folk er gode til at vurdere om 
der er ting, der er mere nødvendige, end det der lige står på listen. En stor tak 
for jeres positive indsats. Skulle du have glemt at skrive dig på turnus- 
ordningen, så hænger den i klubhuset på opslagstavlen. 

Sidste år havde vi besøg af Havkajakroerne i Kleven, super arrangement. I år 
kommer der også besøg i Kleven af Tysk Salzwasserunion, vi har haft 
kontakter til dem, men vi kunne ikke helt indfri deres ønsker. Kleven har 
tilbudt os at vi må stå for noget kaffe, kage, pølse salg, så er der nogen, der 
gerne vil stå for dette, så giv gerne lyd. 

Så kan klubben tilbyde alle tiders rulletilbud. Takket være klubbens 
mangeårige formand, Susanne Grube, der får besøg af selveste Dubside, den 
verdenskendte rulleekspert. Mange har sikkert mødt/set ham i Kleven sidste 
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år, hvor han boede hos Susanne. Håber I har tilmeldt jer dette fantastiske 
tilbud.  

Så har vores Festudvalg indbudt til sommerfest d. 12. august. Så der 
opfordres til at tilmelde sig denne super fest, hvor Henrik står for den 
annoncerede hyggetur. Tak til festudvalget, vi glæder os allerede. 

Nu, i skrivende stund, skal Thea og undertegnede til at afvikle klubbens 
ugekursus med 5 deltagere. Vi håber i år at få bedre vejr end de 2 forgangne 
år, så vi kan komme ud i Øhavet, hvor det kan være at vi møder nogle af jer. 

Med dette vil jeg ønske alle en herlig sommer. 

Mvh. Kurt 

Børneholdet 

Vores børnehold er simpelt hen den største fornøjelse at træne hver 
tirsdag, hvor instruktørerne Niels-Jørgen, Thea, Kresten, Anya og 
undertegnede har haft vores tirsdage eftermiddage besat lidt på skift, når 
det har kunne lade sig gøre at møde op. 

Disse glade unger, der bare har så meget styr på deres kajakker og udstyr. 
Frejdigt kommer de, klæder om og tager deres kajakker frem og skriver 
sig ud. Så glade, søde og forventningsfulde, at vi helt glemmer at det 
blæser og regner, hvilket det jo gør hver tirsdag. Alligevel går de unge 
mennesker til biddet, ivrige i pagaj-legen, som nok mere er blevet en 
tradition end opvarmning, men som vi altså skal have, før vi går på 
vandet. 

De er gode til at observere vandet, blæser det, hvor kommer vinden fra og 
hvor driver vi hen. Det har de helt styr på. De har sejlet i store bølger og 
meget blæst, men aldrig et beklagende ord. Vi laver stoptag og 
agterstyretag, telemarkssving som de unge også kender som score tricket 
og som de helt klar får succes med til den tid. De kan uden problemer stå 
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op i kajakken og ro eller sidde på bunden af en kajak. De laver eskimo rul 
og sideforflytning, ja, de kan det hele. 

For at motivere, har vi i år taget brug af PaddlePower . 

PaddlePower dækker over 10 færdighedsniveauer målrettet unge roere – 
en slags svømmemærker for kajaksporten. Målet er at gøre det nemmere 
at være ungdomstræner og sjovere at være ung i vores sport. 

Det er tænkt som en hjælp og inspiration til træningen. Det er et forstadie 
til det officielle IPP uddannelsessystem, men overlapper på de høje 
niveauer. Man har de færdigheder, der kræves på et IPP 2 niveau, når man 
har gennemgået næsten alle niveauer af PaddlePower. 

Til hvert niveau hører et gummiarmbånd, som tydeligt viser hvor langt 
man er nået samt et særligt armbånd til trænerne. Så kan man nemlig stolt 
gå og vise det frem. Vi har allerede udleveret 1-2 armbånd til de fleste 
som stolt har dem på, når de kommer til kajak. 

Vores afslutningsdag før sommerferien var ren idyl. Stille og sol. Vi 
vidste næsten ikke om det var en drøm. Tænk at vi skulle opleve det. 

Traditionen tro havde hver deltager en ret med og sin familie, så de kunne 
følge med i konkurrencerne, som vi skulle afvikle. Det er konkurrencer, 
der udfordrer de unge på alle niveauer, og også her gik de til biddet. De 
sejlede stafet rundt om en bøje, både med bind for øjnene, i polo-kajakker 
som ikke kan styres, med tre mand i kajakken, med en spand fyldt med 
vand. Ja der var ikke grænser for Theas påfund, som de unge skulle dyste 
om. Det dejligste var dog at opleve deres gode sociale egenskaber, hele 
tiden fandt de sammen gode løsninger, der kunne få deres hold til at klare 
opgaven. 

Slutteligt skulle de gå på slackline over vandet. Ja, hvad der dog ikke 
bliver fundet på. Og alle var med på den, enten på den ene eller anden 
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måde, begav de unge mennesker og en enkelt far sig ud på den tynde line. 
Alle blev våde og alle var kåde.:-) 

Det var svært at stoppe legen, hele tiden fandt de på nye måder at komme 
over linen  på, men til sidst måtte vi ind og smage på den dejlige mad. Det 
var et spændene måltid vi blev præsenteret for og som smagte skønt. 
Pludselig var der ro og maden blev nydt, inden vi ønskede hinanden god 
sommer. Vi starter igen når skolen starter. Og vi glæder os....... 

/Susanne 
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Det bedste ved at gå til kajak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

’Vi får lov at 
hoppe i vandet’ 

’Nye 
venner’ 

’Man får 
meget frisk 
luft’ ’Det er 

sjovt’ 

’Det er 
hyggeligt
’ 

’Jeg kan godt lide, at man 
er så tæt ved vandet’ 

’Kan godt lide 
at fjolle rundt’ 
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Det bedste ved at gå til kajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Det ved jeg 
ikke lige, men 
der er mange 

gode ting’ 

’Der er ikke direkte noget  
man skal, vi hygger meget, samværet’ 

’Man er sammen 
med de andre’ 

’Fællesskabet’ 
 

’Møder gode 
mennesker’ ’At man kan gøre tingene 

selv, det er mig der 
bestemmer i min kajak, 

man er selvstændig’ 
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I år prøver vi Dansk Kano og Kajak Forbunds PaddlePower, som er en 
serie armbånd med farver, der er i alt 10 niveauer. Hver farve svarer til 
et vist niveau og det er selvfølgelig om at få dem alle sammen. Vi er lige 
startet i år, og det er klart en succes. Vores mål med dem er jo at motivere 
uden at ødelægge leg og glæde ved vores sport.  

 

 
En instruktør siger: ’Man kommer her, 

træt og med hovedet fyldt af arbejde og 
hverdagsting. At være sammen med 

børneholdet giver energi, det er livgivende 
og dejligt’ 

 

 
Her er nogle bemærkninger til armbåndene:  
De er gode, så kan man se, hvor god man er. Med dem kan 
man se, hvor langt man kan komme. 
Man kan se, om man kan finde ud af det. 
Så kan man også øve sig, uden det er noget man absolut 
skal. 
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Forårets frygtløse begynderhold 

Stilen blev lagt fra dag 1 på dette forårs begynderhold. De fire gæve 
begyndere blev sendt ud i regn og rusk, og fik fra starten lov til at prøve 
kræfter med bølgeskvulp og dertilhørende redningsøvelser. Det var dog 
ikke noget der skræmte de friske kajakroere, og denne start skulle vise sig 
at komme dem til stor fordel, da den endelige prøve skulle stå – men mere 
om det senere.  

Lille hold – stor luksus 

Kun fire deltog i forårets kajakbegynderkursus, hvilket er synd og skam 
for alle de øboere som er gået glip af en fantastisk læringsoplevelse ved 
Marstal Kajakklub. For os fire, som valgte at begive os ud i havkajakkens 
fortryllende verden, var det den rene luksus at være nærmest 
mandsopdækket gennem hele undervisningsforløbet. Ikke så meget som 
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ét eneste ”kagetag” fik man lov at tage, før Kurt, Thea eller Susanne stod 
klar til at rette (på den gode måde ). Alle dårlige vaner blev afhjulpet 
med det samme, og det gjorde læringskurven stejl og kajakglæden stor.  

Samme positive og eventyrlystne mentalitet herskede hos alle fire 
begyndere, og vi fik hurtigt gejlet hinanden op til at afprøve nye grænser 
og kaste os ud i diverse udfordringer, som de dygtige instruktører 
serverede for os. Hovedet under vand hver evigt eneste gang uanset 
vejrforhold, temperatur eller udmattelse? Vissevasse! Scoretag uden at 
kæntre, men alligevel spændende nok til at få en date med hjem? Bring it 
on! Cowboy-redninger og eskimovendinger? Kom bar’ do!  

Vindblæst, men festlig overnatningstur 

Den afsluttende overnatningstur skulle være gået til Strynø, men ak, 
ganske som første gang begynderholdet var på vandet, syntes Poseidon, at 
der skulle lidt ekstra spænding til. Lidt for meget spænding ifølge 
instruktørerne. Derfor blev ruten ændret til at gå langs de ærøske kyster.  
Vores tur startede fra Søby havn fredag eftermiddag. Derfra roede vi til 
Skåret ved Skovby, hvor vi slog lejr for natten.  

Det var en skuffelse ikke at skulle ”udenøs”, men da vi mærkede havets 
kræfter var vi trods alt meget godt tilfredse med beslutningen. Vi fik brug 
for alle de tips og tricks, vi havde lært i løbet af begynderkurset, højt og 
lavt støttetag, og vi fik rig mulighed for at eksperimentere med at surfe 
bølger.  

Shelteret på Skåret var optaget, så vi skulle overnatte i bedste B.S. 
Christiansen-stil, og fik lavet en fin lille teltlejr i læ for vinden. Da lejren 
var slået op, og det blev tid til fællesmiddag, blev der fundet godter frem 
fra gemmerne. Hver og én havde medbragt små overraskelser, som kun 
gjorde aftenen bedre.  
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De fire ny-udklækkede kajakroere og deres superkræfter 

Lorraine er en dristig bølgesurfer. Da Kurt en stormfuld dag forsigtig 
foreslog, at begynderholdet kunne forsøge sig med en ’sælstart’ ud gennem 
den frådende branding ved Eriks hale, var Lorraine med det samme fyr og 
flamme. Let og elegant kæmpede Lorraine sig igennem og fortsatte hujende 
videre på bølgetoppene. Skulle det, mod al sandsynlighed, ende i en 
kæntring, er Lorraine heldigvis altid nem at lokalisere på vandet. Man skal 
bare lytte efter en høj, hjertelig og, ikke mindst, smittende latter.  

Mads er ikke bange for at få hovedet under vand og kastede sig frygtløs ud i 
at eksperimentere med eskimovendinger. Der gik ikke mange minutter før 
Mads havde styr på det – næste skridt: fuld grønlændervending! Desuden er 
Mads svært begejstret for udstyr der har lidt patina, så hvis nogen ligger 
inde med en udslidt pagaj eller en vejrbidt vest, som man mener, er udtjent 
– så hør lige Mads, om det er noget for ham, før det skrottes.  

Pia er selvredningens mester, som efter kæntring i 10 m/s helt automatisk 
gik i gang med en selvredning. Hvis ikke Thea havde trådt til med hjælp til 
makkeredning, havde Pia uden tvivl klaret den selv, for som hun siger: ”Det 
var bare autopiloten, der slog til”. Serviceinfo: Hvis Pia ror rundt med sin 
velkendte neoprenhætte på, skal man ikke forvente at hun reagerer på 
hverken råb eller skrig. Det skal man ikke tage personlig, hun har blot 
garderet sine ører mod indtrængende saltvand. Tag i stedet fagter i brug.  

Cecilies tyngdepunkt viste sig at ligge helt perfekt for balanceøvelser. Efter 
bare nogle få uger på begynderholdet stod Cecilie op i kajakken, og 
formåede med tiden også at tage et par tag med pagajen uden at kæntre. 
Hvis man skulle være i tvivl om, hvornår der er afgang fra kajakklubben, kan 
man bare holde øje med Cecilie. I bedste dengse-stil var Cecilie altid i GOD 
tid, især fordi hun fandt ud af, at man så fik ekstra tid til balance-leg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

Lørdag morgen blev der serveret en overdådig brunch, som gav alle næring 
til at stå dagens strabadser igennem. Nu gik turen nemlig til Ærøskøbing, 
hvor IPP2 prøven skulle stå. Det er nok selvsagt, men for en god ordens 
skyld – jo, vi bestod alle fire med bravur! Mads og Lorraine, som var de 
første til at bestå, blev så eksalterede over at være frigivet, at de uden videre 
tog turen til Marstal, hvor kajakkerne havde hjemme. De fire andre kom efter 
med bagagen, og vi kunne nyde en velfortjent kølig i solen.  

/Cecilie 
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Det var så sidste teknik-aften.. 

Alting har en ende. I 2002 blev jeg som 
nytilflytter medlem af Marstal 
Kajakklub, og fra 2004 underviste jeg 
som instruktør på begynderholdene. 
Unge folk overtog så i 2012, og jeg 
startede så op på mine egne 
onsdagsaftener, der var en kombination 
af småture omkring klubben og 
mulighed for samtidigt at genopfriske / lære nye teknikker og gerne i 
forbindelse med det aktuelle vejr.  

Disse aftener var et tilbud til også nyfrigivne at få repeteret og gerne 
suppleret med nye måder at få en kajak til at bevæge sig på. Aftenerne 
tænkt helt åbne og uden mødepligt og gerne med plads til deltagernes 
forskellige niveauer.  For mig har glæden ved at blive dygtigere altid 
været en inspiration til fortsat at komme på vandet og efterhånden kunne 
magte et mere udfordrende vejr. 

Og gennem årene kan jeg tænke tilbage på mange fine oplevelser, dejlige 
mennesker og fællesskab og smukke steder i ganske forskelligt vejr, og 
selvfølgeligt er det lidt vemodigt at stoppe. Men måske trænger mit 
kajakliv også til en forandring. Det er egentlig længe siden, at jeg har 
taget kajakken med en færge, længe siden jeg har strøget ned langs 
Sydfyn og boet i telt på Lyø. Måske trænger jeg til lidt nye ruter og 
eventyr efter godt 5 teknik-år med start i Marstal. 

Men det behøver jo ikke at være slut på teknikaftener i klubben! Jobbet 
og udfordringerne er der stadig, kun mig der glider ud. Måske kunne 
teknik og kajak finde andre former, måske kunne man puste støvet af de 
næsten glemte fællesture, måske kunne man… 

Tak for rigtig mange gode timer sammen. /Ib 
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Kajakkursus 2017 i Marstal Kajakklub 
 med Thea og KurtL 

Den 2. juli kl. 15 var vi sat stævne i klubhuset i Marstal for at møde dem, 
vi skulle tilbringe de næste fem dage med gennem vådt og tørt – især 
vådt. Ud over Kurt og Thea, vores kompetente og tålmodige instruktører, 
var vi 5 kursister, som sigtede mod at bestå IPP2 prøven den følgende 
fredag. Bevæggrundene for at deltage var mange; fra Jakob, som 
tilsyneladende ikke kan få nok af det Sydfynsk Øhav og derfor vil 
forsætte for egen kraft i kajakken, når han har fri fra sit job på 
Ærøfærgerne; til Michael, som havde fået kurset af fruen i julegave, efter 
han havde ligget og padlet rundt i kravlegården i Det Lille Hav sidste 
sommer. For mit eget og Jespers vedkommende var det et alternativ til de 
mange gåture på Ærø, og det nye klubhus i Ærøskøbing tæt på vores hus, 
der var motivationen, kombineret med et ønske om at give sønnike, 
Christian, en oplevelser i en ikke-digital verden!!! 
Søndag var det så vidt; efter en lille introduktion til hinanden, kurset, 
kajakken, basal padleteknik og en intro til, hvordan man bedst sætter sig 
ned i kajakken, når den ligger ved en bro, var der er ingen vej tilbage. 
Fem kajakker i passende størrelse kom ud på pladsen foran klubben og så 
var det på vandet. Da vi havde overvundet den indledende nervøsitet og 
opdaget af kajakken er et stabilt lille fartøj, sagde vi farvel og på gensyn. 

Mandag og tirsdag var det så hele dage i kajakken med pauser på land!! 
Teori, praksis, teori, praksis. Demo på land – øvelser på vand! Vejret var 
ret dårligt. Vinden var jævn, himlen var grå og der kom nogle hidsige 
byger med hårde vindstød med jævne mellemrum, så vi drev noget rundt i 
havnen. De fleste af os startede ud i løbetøj og shorts, men kulden tvang 
os i våddragten. Heldigvis var der våddragter og sko til alle i klubben. 
Thea og Kurt havde også udstyr, som de venligt lånte ud af, så tirsdag var 
det ikke vejret der forhindrede i lange ophold i vandet, hvor vi øvede at 
kravle tilbage i kajakken eller hjælpe en anden med ditto. Vi øvede også 
at vende kajakken 360 grader vandret, bakke, styre på effektive måder og 
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så videre. Tirsdag eftermiddag padlede vi til Strandbyen ved Ommel i 
strid modvind. Der blev ikke holdt lange pauser på vejen op: det var om at 
holde kajakken i fremdrift for den begyndte hurtigt at bakke tilbage til 
Marstal, hvis pagajen ikke var i gang hele tiden. På den tur blev det ret 
klart, hvorfor det er en fordel at skubbe pagajen, dreje overkroppen og 
bruge benene aktivt. Der er lang vej til Strandbyen i modvind, hvis man 
sjusker med teknikken. Efter kaffen fes vi den af hele vejen hjem i 
medvind! 

Der var udsigt til bedre vejr resten af ugen, så vi fastholdt planen om en 
tur med to overnatninger undervejs, som det nu kunne passe med vind og 
kræfter. Vi blev ret nemt enige om at spise aftensmad på kro eller 
restaurant, hvis det var muligt. Det var med lidt blandede følelser jeg 
pakkede telte, soveposer, liggeunderlag, tøj og mad i passende vandtætte 
poser. De to første dage havde været kolde og tanken om at sidde tre hele 
dage i kajakken var ikke super indbydende. Desuden kunne jeg heller 
ikke lige forstille mig, hvordan alt vores habengut skulle være i sådan en 
lille kajak. 
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Næste dag viste Thea & Kurt, hvordan man pakker kajakken. Der er 
heldigvis masser af plads i sådan et fartøj, og jeg kunne nok havde haft 
det dobbelte med!  Som ved et mirakel havde vinden lagt sig, solen kom 
frem på en næsten skyfri himmel og temperaturen steg lige så meget, at 
det hverken var for varmt eller for koldt.  Da vi stævnede ud i samlet flok 
fra Ærøskøbing med retning mod Drejø, fik vi en forsmag på kajaklivets 
glæder. Let brise, blide bølger og køligt, klart vand til at dyppe hænderne 
i! Først nåede vi dog lige at inspicere det nye klubhus i Ærøskøbing.      

Det var ren luksus med to instruktører til 5 mand. Thea og Kurt var hele 
tiden så tæt på gruppen, at vi turde prøve teknikkerne af. Det var også så 
tilpas langt væk at vi havde lyst til at ligge og fjumre lidt på egen hånd. 
Efterhånden kom der styr på de forskellige metoder. Vi kursister var ikke 
altid helt så tæt på Thea og Kurt, som vi burde være. Af og til bestemte 
kajakkerne selv retningen og vi glemte at holde øje med de andre. Så lød 
fløjten! Andre gange var vi meget tæt på Thea og Kurt og padlede ind i 
dem! Kurt havde altid en pose pingvinmix ved hånden, så der var ikke 
lavt blodsukker på den tur. Undervejs var der tid til en sludder om løst og 
fast og tekniske øvelser på helt fladt vand.    
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 Afgang fra Birkholm  

  Ankomst Drejø gamle havn 

22 
 

 

Ruten var som vinden blæste! Fra Ærøskøbing tog vi til Birkholm, hvor vi 
ankom til frokost. Solen skinnede! Det var en super tur og sjældent har 
madpakken smagt så godt. På Birkholm skulle vi første gang lægge til ved 
en strand. Det gik rigtig godt med at bakke ind på stranden, indtil der kom 
en bølge fra en speedbåd og ødelagde det hele. Fra Birkholm gik turen til 
Drejø gamle havn. Det sidste kilometer kunne godt mærkes i armene og 
ryggen. Der blev spist mange kiks undervejs. Vi kom i land og fik hurtigt 
teltene op. Kurt havde booket bord på den lokale kro og der fik vi buffet 
med salater, kylling og nye kartofler. Der blev spist godt igennem. Nede i 
havnen, efter en gåtur rundt i byen, fik vi en kop kaffe. Det tyndede 
hurtigt ud i selskabet. Sjældent har jeg sovet så godt så længe på et 
liggeunderlag!  

En ½ time før planlagt afgang var vi klar til at tage af sted på dag 2.  Via 
Hjortø gik turen til Vårø Knude på Tåsinge. Det var meget varmt og stille 
på vandet og solen skinnede! På Vårø Knude satte vi os på det højeste 
sted for at nyde udsigten. Det højeste sted var også en flok kviers 
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græsningsområde, og inden vi havde set os om, havde vi selskab af 25 
kvier og en pænt stor tyr. De måtte videre efter at have undersøgt os på 
meget tæt hold. Herfra gik turen til Strynø. Endnu engang havde Kurt 
bestilt bord – denne gang på Det Gamle Mejeri. Samme fremgangsmåde 
som dagen før; kaffe, gåtur med solnedgang og så til køjs.      

Dag 3 var der eksamen. Alle bestod og fik et par kommentarer med på 
vejen. Så gik turen til Marstal – som man kan se langvejs fra. Efter 
afvaskning af kajakker og et bad, tog vi en kop kaffe og modtog vores 
bevis. Vi var alle enige om at Kurt og Thea var super gode instruktører og 
vi var et hyggeligt hold. Selv om det var med en vis tøven, at vi begav os 
ud på telttur med to overnatninger over åbent hav, blev vi også enige om 
at det er vigtigt at komme væk fra kysten med instruktører, så man bliver 
klar over, at det kan man fint i en kajak – og så sover man så godt 
bagefter. Vi fik alle overrakt vores certifikater og sagt pænt farvel. Men vi 
ses sikkert der ude på øhavet et sted!       

/Karen Voetmann 

 

Ærødagen 2017 

Den 10. juni blev Ærødagen afholdt på Søby Havn. Arrangør er Ærø 
Kommune ved bosætningskonsulent Katrine Sindal Schlotfeldt og 
Frivillig Center Ærø ved Claus Nielsen. Formålet med Ærødagen er at 
synliggøre de ærøske foreningstilbud, og på henimod 70 stande kunne 
man møde aktive og engagerede mennesker, der brænder for 
foreningsarbejdet og gerne fortæller om deres forening.  

Mange af Marstal Kajakklubs medlemmer var engagerede på dagen. Ikke 
kun på kajakklubbens stand men på mange forskellige stande - det var 
tydeligt at vores medlemmer er engagerede i mange forskellige 
sammenhænge. 
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Marstal Kajakklub havde fået en stand tæt på vandet. Her havde vi fin 
plads og god mulighed for at parkere kajaktraileren og præsentere masser 
af flotte og forskellige kajakker. Vi havde også masser af forskelligt 
udstyr med og havde monteret pagajerne lodret som blikfang, det så godt 
ud. 

Til de interesserede have vi informationsmateriale med om klubben og 
det at ro havkajak. Dejligt med det flotte klubblad, det er fint at udlevere 
til interesserede. Vi kunne fortælle mange gode ting om klubben og om 
alle vores tilbud til medlemmerne.  

Kurt sørgede for at køre kajaktraileren til Søby. Niels-Jørgen var 
tovholder på dagen og Astrid og Henrik hjalp til på vores stand. I løbet af 
dagen kiggede flere af klubbens medlemmer forbi. Kresten hjalp til og 
Jens og Jan kom roende fra Ærøskøbing. 
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På grund af fralandsvind og det store åbne hav i Søby havde vi desværre 
ikke mulighed for at tilbyde folk at prøve at ro kajak. Vi savnede de 
trygge forhold der er i Det Lille Hav. Susanne Grube havde tilbudt at stå 
for en lille opvisning men vi valgte at udsætte den til en anden gang. 

Rent kajakmæssigt havde vi en fin placering. Desværre viste det sig at vi 
var placeret lidt på bagsiden af hele arrangementet, så vores oplevelse var 
at der ikke kom ret mange interesserede forbi vores stand. Det er dog ikke 
nogen tvivl om at vi præsenterede klubben meget fornemt. 

Vores store oplevelse var at Marstal Kajakklubs stand var placeret lige 
ved siden af det sted hvor tilrejsende kunne blive viet. Der kom mange 
smukke unge mennesker i fornemt tøj forbi vores stand, og Henrik og 
Astrid måtte også træde til da en ung brudgom ikke selv kunne binde sit 
slips. 

I 2018 afholdes Ærø dagen på Marstal Havn den 9. juni fra kl. 12-17.  

/Niels-Jørgen 
 

26 
 

Årets første tur ! 

Onsdag den 19. April kl. 18 mødtes 6 medlemmer af kajakklubben ved 
kajakhuset i Ærøskøbing. Turen skulle traditionen tro gå til Urehoved, 
hvor Hans viser sin gæstfrihed og inviterer på boller med pålæg og kaffe.  

Vejret kunne man ikke ønske sig bedre. Det var nærmest havblik og solen 
skinnede.  

Allerede inden start mærkede man, at man da vidst havde fået nok tøj på. 
Men for undertegnede absolut stadig nybegynder, gjaldt det om ikke at 
fryse. Jeg erindrer stadig sidste forår, hvor jeg tog  kajakbevis, hvordan 
der kom sne den første dag, vi var i kajakkerne i det ” Lille Hav”.  

Da vejret var så fint, foreslog Ib, at vi tog turen omkring Dejrø. Vi havde 
tid nok, før vi skulle være hos Hans. Vi holdt os i behørig afstand af øen, 
da vi passerede forbi. Et smukt kig var det ind på Dejrø og fuglene, som 
betragtede os fra bredden.  
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Da vi ankom til Urehoved, fik vi en nærmest kongelig modtagelse af 
Hans. Nej, den røde løber var ikke lagt ud, hvis læseren får dette syn for 
nethinden. Men Hans havde knoklet med at blotlægge en rende for sten, 
så vi kunne komme skånsomt op på stranden med vores kajakker.  
Samtidig var der  lagt dynger af tang, hvorpå kajakkerne kunne ligge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Hans blev vi beværtet med al den kaffe og boller med pålæg og ost, 
som vi kunne spise. Under kaffen blev der berettet om sidste års tur, hvor 
det nærmest havde været kuling, og hvor det ikke kunne lade sig gøre at 
anløbe Urehoved, og man derfor måtte indtage kaffen i Hans’ strandhus. 
Jeg misundte dem ikke sidste års tur! 

Med tak for et flot og gæstfrit traktement forlod vi Hans på bredden ved 
Urehoved. Turen hjemover langs kysten mod Ærøskøbing var stadig lige 
så fin som turen ud. Susanne og Ib  roede mod Kragnæs og Marstal. 
Karna, Inger, Jan og jeg selv fortsatte med Kajakhuset i sigte.  

Vi gled ind gennem havnen, da mørket så småt havde sænket sig.   

/Ulla 
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Havørne på tirsdagstur til Halmø d. 30 maj 

Ken, Vagn og jeg var mødt op til tirsdagstur kl.10. Vejret var fint - sol og 
god vind 5-7 m/sec. fra S-SØ. 

Ken havde planlagt at tage til holmene, men var helt med på Halmø, da 
jeg gerne ville se havørne. Vagn var endnu mere med på det, da han ikke 
havde set dem endnu- blev vist drillet lidt i Ommel, hvor alle har set 
dem!! 
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Vi tog op langs kysten og tog over til Halmø Gavl, den østlige spids, og 
havde en dejlig tur med lidt surf på bølgerne. Allerede da vi kom tæt på 
land startede opvisningen af den første havørn- vi padlede rundt om 
Gavlen om på læsiden og fik set ørnen flyve rundt- lande og op igen. Så 
kom magen og så fløj de frem og tilbage begge to. Jeg fik iPhonen ud af 
etuiet og selvom det var i læsiden var der nu stadig lidt bølger, så helt 
nemt var det ikke.  

Havørnen er en imponerende fugl og vi var helt høje over oplevelsen, 
kiggede vel på dem i 15-20 min. Og så stred vi os hjemad uden surf denne 
gang. 

Der er efter forlydende et par der yngler på øen og andre skulle have set 
op til 7 havørne på én gang. 

/Margrethe 

 

Stort tillykke til alle medlemmer, som har fulgt undervisning 
med instruktører her i den forblæste forsommer 

Det har været blæsende i den første del af sommeren. Det at komme på 
vandet i kajak har ikke fristet så meget, som hvis vi havde haft et bedre 
vejr. 

Jeg var så heldig at være i kajakklubben, da børneholdet havde deres 
anden sidste undervisningsdag. 8 børn var i kajak sammen med Susanne 
og Niels Jørgen. Det blæste godt, vinden kom fra nord-vest  og 
undervisningen var mest i hjørnet mellem kajakbroen og vejen. Humøret 
var højt. Glade børn der kantede, roede baglæns og stod op i kajakkerne.  
Alle fik samlet kanon- kugler lavet af gammelt tang, som flittigt blev 
brugt til at ”jorde” andre med. Når de væltede, var der kun hvin og glade 
hyl. En strabadserende tur i det lille hav, blev klaret uden problemer eller 
nogen form for jammer. Og alle sprang lystigt rundt, da vi var i land ved 
Kalkovnen. 
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Alle børnene har nu fået kompetencer, som de kan have glæde af resten af 
livet. 

Også en gruppe voksne er blevet frigivet. Og nu gælder det for dem om at 
komme videre. For selvom meget er blevet lært, især nu i blæsevejret, er 
der fortsat meget at lære, når man selv skal færdes på vandet. Der er ikke 
noget mere dræbende end at være med på klubtur, som nylig frigivet og 
kæmpe sig ind på bredden på en holm, som sidste mand. Og imens man 
trækker kajakken på land, går de første i gruppen i vandet igen. 

En mulighed for at bygge rutine og kræfter op kan være, at finde et par 
stykker til næste forsommer, som virker til at have samme niveau, som en 
selv. Og aftale en ugentlig ro-dag. Når tiden kommer, så forholder man 
sig til vejret og kommer nemmere i gang. Ved dårligt vejr, kan man 
måske få en sms fra en af de andre og få aftalt en anden dag, hvor vejret 
er bedre. Det kan der komme flere ture ud af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved Borgnæsbugten 
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Jeg har på den måde, trods meget blæsevejr i år, bl.a. været på ture fra  
Ærøskøbing til Dæmningen, til Dejrø og Lilleø, til Ommelshoved og 
rundt omkring Uhrehoved til Borgnæsbugten.  

Klubbens tilbud har indtil i år været at deltage i Ibs teknik  undervisning . 
Det har også været  en  givende måde at bygge sin fremtid,  som 
kajakroer op på. Og for dem som har deltaget, er der samtidig kommet 
mange ture ud af det. 

Jeg vil også anbefale nye roere, at deltage i eftermiddagene, hvor der er 
kravlegård. Jeg har de senere år ofte været der. Og brugt det som ”klub-
komsammen”. Har fået snakket kajak med andre, fået nye tip til grej og 
påklædning. Hørt om andres ture og oplevelser. Vi hjælper selvfølgelig 
samtidig klubben, men min oplevelse er, at jeg får meget mere selv. 

Fortsat god kajaksommer til alle.  /Else 

Ture fra Marstal Kajakklubs hjemmeside. Flere ture er vist her:  
marstalkajakklub.dk under ’vores rovand’. 
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Dubside underviser lørdag den 29. juli. Tidspunktet er ikke fastlagt. 
Meld dig gerne til snarest ved Susanne G. 
sgr@mail.dk eller 30131662. 
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Km- statistik opgjort 30. juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 unge 

 

 

 

 

 

 

  Km voksne 

 M Æ I alt  M Æ   I alt 

Ib Olsen 299 61 360 Lars Bak 46  46 

Jan Møller Jensen 9 217 226 Lisbeth Bak 46  46 

Susanne Grube 181  181 Karna Ravnø 25 20 45 

Ken Vøge 179  179 Vagn Christiansen 40  40 

Kurt Lund 122  122 Klaus Fynsk Norup 38  38 

Thea de Magos Jensen 116  116 A. K. Aagaard 35  35 

Susanne Larsen 80  80 Anne Lykke Arrias 32  32 

Margrethe Dantzer 49 26 75 Mette Winther 32  32 

Else Jakobsen 2 72 74 Peter Strand 26  26 

Cecilie Larsen 71  71 Ida Marie Andersen 25  25 

Mads Kyrsting 67  67 Theis Poulsen 24  24 

Jens Damgård Jensen  63 63 John Kristensen 21  21 

Maja Kjær 62  62 Hans Eriksen  20 20 

Lorraine Hayes 60  60 Inger Larsen  20 20 

Henrik Lindberg 55  55 Jens Andersen 20  20 

Pia Jepsen 53  53 Lea Grubbe 20  20 

Charlotte Aabye 52  52 Lise Lomholt 20  20 

Anne Lund  46 46 I alt   2452 

Hannah  12 

Svea  12 

Erik  11 

Franz  10 

Ida  10 

Josefine R  9 

Ivan  7 

Dagmar  6 

Sine Ø  2 

Marthe  2 

I alt  81 
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Kalender sommer 2017 

 

  
Dato 

 
Tidspunkt 

 

 
Juli 

 
Uge 27  
 
til uge 31 
 

 
16 - 18 

 
Kravlegård hver onsdag 
 
Kom gerne og hjælp til 

 

Juli 

 
 
29. 

 
 
? 

 
 
Fuldtegnet. Kom gerne og kig 

 
 

   

 
August 
 

 
12. 

 
16 - 
 
18 - 
 

 
Fælles sejltur 
 
Fællesspisning 

 
August 
 

 
15. 

 
15.30 - 18 

 
Børn - ungehold starter 

    

 
 
 
 
 
 
 

  

 


