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Formandens beretning til Generalforsamlingen 
25. februar 2017 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Det store antal møder skyldes nok 
mest, at vi skulle have de sidste ting på plads op til åbningen af 
Kajakhuset i Ærøskøbing. Ud over Kajakhuset har vi blandt andet 
arbejdet med en ny hjemmeside, som Susanne Larsen tog initiativ til og 
stod for udformningen af. Karna hjalp nu også til. Tak til jer begge.  

1. januar: 
Året startede med at Susanne havde indkaldt til nytårsrul. Vi var 3 aktive 
deltagere og et større heppekor. Der blev både rullet og øvet 
redningsøvelser. Vandet var koldt så det var en frisk måde at starte året 
på. 

7.-10. januar: 
Var instruktørerne på vintertur til Bogense og Æbelø. Det blev en 
udfordrende tur med sne, blæst, is, kulde og tåget vejr. Her fandt vi ud 
af, at det er en god ide at benytte flere forskellige former for kompas og 
GPS. Æbelø er et meget spændende sted hvor naturen i videst muligt 
omfang får lov til at passe sig selv, specielt til gavn for fuglene. Vi 
oplevede både muflon, havørn og en flok med mere end 50 dådyr. 

28. januar: 
Endelig efter mange år blev det muligt at benytte Ærø Svømmehal på 
Torvet i Marstal til at øve kajakteknik i. Det fungerer perfekt. Vi har 
mulighed for at opbevare kajakkerne i svømmehallen, Jørgen Friis har 
udtænkt et perfekt ophængningssystem. Medlemmerne møder op og skal 
kun medbringe personligt udstyr og svømmevest og så er der instruktører 
klar til at undervise i det, der er ønske om.  
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29. februar: 
Var der Knob og Stik med efterfølgende spisning. Ken øste af sin viden 
om reb og knob og viste praktiske eksempler på, hvordan man kan binde 
den rigtige knude, det rigtige sted og på det rette tidspunkt. Alle 
deltagerne havde en spændende og udbytterig aften. Tak til Ken. 
Efterfølgende kunne jeg forstå, at aftenen samtidig var ved at udarte sig 
til Den Store Bagedyst med Jes og Lea, som de store vindere. 

12. marts: 
Generalforsamling 
I 2016 holdt vi generalforsamling længe efter fastelavn, så det gav ingen 
mening at Slå Katten af Tønden den dag. Men vi benytter jo enhver 
undskyldning til at komme på vandet. Så vi afprøvede en ny disciplin, 
kajak-ring-roning. Det gjaldt om med et spyd at fange en lille gardinring, 
der var ophængt i en galge. Efter 10 gennemroninger var dysten afgjort. 
Jørgen Friis fik flest ringe og var dermed sikker vinder af dysten. Ib blev 
præmieret for ”bedst udklædte” kajak. 

Der var 23 medlemmer med til generalforsamlingen. Som vanlig blev der 
serveret kaffe og kringle. Formandens beretning og regnskabet blev 
enstemmigt vedtaget. Vi sagde farvel til vores formand gennem mange 
år Susanne Grube og goddag til Susanne Larsen. Efter 
generalforsamlingen spiste vi Chili con Carne og havde en hyggelig 
aften. 

Kajakhuset Ærøskøbing: 
Sidst i januar støbte Per Elmans folk gulv, Jørn Dreyer og jeg agerede 
arbejdsmænd og hjalp med at køre beton ind. Heldigvis blev vinteren 
mild så vi slap for at frostsikre det nye gulv. 

Først på foråret var vi så heldige, at Fionia fonden tildelte os 43.000 kr. 
Herligt, det var lige det beløb, vi manglede for at etableringen af 
Kajakhuset kunne ske uden udgifter for Marstal Kajakklub. 
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Natur- og Erhvervsstyrelsen var sammen med Naturturisme I/S på 
besigtigelse og de var meget begejstrede for Kajakhuset.  

Jørn og Johan lavede kajakreoler og Jørn konstruerede nogle meget flotte 
og velfungerende vogne i rustfrit stål til alt udstyret. Tak for det. 

Endelig, lørdag den 16. april kom den store dag, hvor vi kunne indvie 
Kajakhuset. Dejligt at så mange medlemmer og andre interesserede 
mødte op til den festlige dag. I løbet af dagen var over 100 forbi og mange 
var der fra starten af og gik først da Andreas Holm afsluttede sit 
fantastiske show på vandet. 

Formanden bød velkommen, fortalte lidt om tilblivelsen af Kajakhuset, 
takkede håndværkere, medlemmerne der bidrog og de fonde der støttede. 
Herefter fik Hans Eriksen hvervet med at klippe det lyseblå bånd. Så var 
det tiden til, at de 6 nye kajakker sponseret af SE Vækstfond kunne bæres 
ind af medlemmerne. Klubben var vært ved boller med pålæg, øl og vand. 
Kurt holdt gryden i kog og serverede varm solbærsaft, og til de udvalgte 
var der også rom. Klubben fik også mange fine gaver på dagen, tak for 
det. 

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. 
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I løbet af sommeren har der været mange gæsteroere, der har benyttet 
Kajakhuset. De har enten kunnet låne en nøgle på Turistforeningen eller 
henvende sig til Hans Eriksen. 

Dejligt at der igen er gode kajakfaciliteter på havnen i Ærøskøbing. Det 
viser sig også på medlemstallet. I 2016 fik vi mange nye medlemmer fra 
Ærøskøbing. 

Vi har modtaget BBR-meddelelse om Kajakhuset og af den fremgår det, 
at husets adresse er Strandvejen 10 – Så kan det vist ikke blive flottere. 

9. april: 
Arbejdsdag med standerhejsning i Marstal. Der var mødt 15 medlemmer 
op, heriblandt en del nye ansigter. Arbejdet var hurtigt overstået, så 
frokosten blev fremrykket en time. 

24. april: 
Åbent hus i Marstal.  Vejret var halvskidt, men arrangementet var 
alligevel velbesøgt og der var 12 på vandet. 

Mandag den 25. april: 
Startede begynderholdet med 24 på vandet. 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 forår 2017. Begynderholdet spændte i alder fra 17 til 
73 år. Mange tak til Thea og Kurt og jeres hjælpere. I gør et kæmpe 
stykke arbejde og holdt for flere gange om ugen og desuden arrangerede 
I en weekendtur til Strynø for begynderholdet. 

Senere på sommeren blev der afholdt to ekstra frigivelses arrangementer, 
så der i alt blev frigivet 30 roere  i 2016, det må være rekord. 

Tirsdag den 26. april: 
Børne- og Ungeholdet tirsdag eftermiddag startede ud med Thea, 
Susanne og Niels-Jørgen som instruktører. Det var godt at være nogle 
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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. Efter sommerferien var Susanne og 
Thea heldigvis tilbage, så var det Niels-Jørgens tur til at være lidt 
fraværende. 

Teknikholdet: 
Ved Ib onsdag aften er en rigtig god ting. Her kan alle komme og blive 
bedre til lige det, de har behov for.  Tidligere var teknikholdet mest i og 
omkring havnen og her blev der øvet masser af støtte- og styretag, for- 
og bagror og meget mere kajakteknik. I 2016 gik det mere over til, at der 
hver gang blev øvet nogle få tekniske ting, inden der blev roet en længere 
tur i øhavet. Tak til Ib for nogle udbytterige aftner. 

Fællesroning: 
Gennem sommeren har Ken arrangeret fællesroning tirsdag formiddag. I 
starten havde Ken planlagt turene, men senere blev det 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. 

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. Astrid havde lavet en quiz om Marstal Kajakklub. Tak til 
jer og alle de medlemmer der bemandede standen gennem dagen.  

Bladet: 
Igennem flere år stod Christian Folting for trykningen af vores klubblad. 
Mange tak til Christian for de mange blade, du har trykt. Trykningen er 
nu overtaget af Jørgen Friis. 
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Else Jakobsen er redaktør af bladet. Hun laver et stort stykke arbejde med 
at få os til at bidrage med artikler til bladet. Tak for det, også tak til Karna 
der hjælper med at sætte bladet op. Det er fantastisk at have sådan et flot 
klubblad, tak til alle jer der bidrager dertil. 

Kravlegård: 
Alle onsdage fra kl. 16-18 i skolernes sommerferie fra uge 26 til og med 
uge 31 arrangerede 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.  I 2016 satte vi flere rekorder i forbindelse med 
Kravlegård. Den ene onsdag var vi nødt til at aflyse pga. dårligt vejr, det 
har vi aldrig prøvet før. Men det blæste simpelt hen så meget, at det var 
uforsvarligt at sende nogen ud og ro, selv på ”Det Lille Hav”. Onsdag 
den 27. juli var der så mange på vandet at vi havde omsætningsrekord. 
Da dagen var overstået havde vi tjent 4850 kr. til klubben. 

Ugekursus: 
I uge 27 afholdt Thea og Kurt begynder-uge-kursus i HCM regi. Der var 
8 deltagere, som alle blev frigivet. Det var en forblæst uge, hvor 
aktiviteterne måtte holdes omkring Ærø. Tak til Thea og Kurt for endnu 
engang at stille op. 

Havkajakroerne: 
I dagene 25. til 31. juli denne sommer afholdt den landsdækkende 
forening ’Havkajakroerne’ årets sommertræf på Kleven Havn på Ærø. 
Mere end 300 havkajakroere deltog i det fantastisk velarrangerede træf. 
På nær en håndfuld kajakroere fra Ærø kom deltagerne fra det øvrige 
Danmark. 

Marstal Navigationsskole åbnede for demonstration af skibssimulatoren, 
og flere af vores instruktører afholdt kurser og ledte ture i øhavet og langs 
de Ærøske kyster. De lokale foreninger etablerede cafe nede på Kleven 
Havn gennem hele ugen. Og den sidste aften efter en overdådig 
fællesmiddag spillede Apollo op til fest til stor fornøjelse for både 
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træfdeltagere og alle de ommellitter, der kom ned på Kleven Havn og 
deltog i festen. Lokal opbakning, og Træfgruppens solide arbejde 
resulterede i en fantastisk fin uge for alle deltagerne. 

Tak til de medlemmer af klubben der bagte kage og stod i cafeen nede på 
Kleven havn og til dem der stod i baren i det store fælles telt. Jeres indsats 
betød et økonomisk tilskud til Marstal Kajakklub på over 10.000 kr. 

Ved afslutningen på træffet lød der en kæmpe tak fra Havkajakroerne til 
Træfgruppen, Marstal Kajakklub og hele Ærø for det fantastiske, fine 
arrangement. Faktisk var Havkajakroerne så glade for arrangementet, at 
foreningen allerede nu har meldt ud, at de ønsker at komme tilbage til 
Kleven Havn og holde sommertræf i 2020.  

Træfgruppen ved Bent Erik, Karsten, Edith, Jes, Susanne og Thea gjorde 
det muligt at afholde et så omfangsrigt arrangement på Ærø, som gjorde, 
at mange fik en rigtig fin oplevelse. De er et fantastisk godt eksempel på, 
at når man samarbejder på tværs af foreninger og interesser, så kan meget 
lade sig gøre. Havkajakroerne havde kun ros til dem og arrangementet. 
Her fra øen skal der også lyde en kæmpe tak for, at de med jeres arbejde 
sørgede for, at et så stort arrangement kunne lade sig gøre på Ærø. Derfor 
indstillede vi træfgruppen til Årets Idrætspris 2016. 

Klubfest: 
Lørdag den 20. august havde Thea, Susanne og Kurt arrangeret klubfest. 
I indbydelsen var der lagt op til en dag med masser af kajakaktiviteter på 
vandet, skattejagt rundt i havnen, opvisning ved børne- og ungeholdet, 
leg og plask bane. På land var der også tænkt masser af aktiviteter. Om 
aftenen var meningen at der skulle serveres en 3 retters menu fra Annes 
Landkøkken.  Desværre var der så få tilmeldinger, at festen blev aflyst. 
ØV. På et efterfølgende kaffemøde drøftedes det manglende fremmøde. 
Det lød til at medlemmerne syntes at arrangementet var for ambitiøst og 
en del var bange for at skulle præstere for meget. 

10 
 

Arbejdsdag og standerstrygning: 
Den 1. oktober blev der afholdt arbejdsdag. Det var en fantastisk god og 
effektiv dag med medlemmer fra hele øen og med både unge og ældre. 
Tak til de fremmødte. 

24. oktober: 
Holdt Susanne foredrag om sin kajaktur sammen med Jan i Grønland. 
Else lavede mad og Nikolai kom og fortalte om Arrows nye kajakker. 
Der var 20 deltagere. Tak for en meget spænende og informativ aften. 

 I efteråret indbød Susanne også til EPP4 træning, det foregik i de store 
bølger og blev senere til øve aftner i mørkeroning. Det blev vist meget 
udfordrende for alle deltagerne. 

Lørdag den 3. december: 
Var der Julefrokost. Den startede med at der var 5 på vandet, derefter var 
der 18 kajaknisser der nød en dejlig aften.  

Ved udgangen af 2016 var vi 118 medlemmer heraf 29 under 25. 

I 2014 var vi 108 medlemmer, i 2015 var 104 medlemmer. 

I 2016 roede vi 12.425 km i alt.  Det er ca. samme km. Antal, som de 
foregående år. 

Mange tak til alle jer der hjælper med til at klubben fungerer.  

Niels-Jørgen Bech 
 

Generalforsamlingens forløb 

Generalforsamling d. 25. februar 2017 kl. 16 i klubhuset. Ca. 20 med-
lemmer mødte og der var som vanlig kaffe og kringle. Niels-Jørgen bød 
velkommen og foreslog Jes Jørgensen som dirigent. Dette blev vedtaget. 
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JJ konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og efterlyste 
fuldmagter, hvis nogen havde dette med. Niels-Jørgen fik herefter ordet 
for at aflægge beretning.   

Se denne her i bladet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Og der var 
ros til alle de aktiviteter, der var sket hen over året. 

Jørgen F fik ordet for fremlæggelse af regnskabet. Der har i år været 
mindre indtægt fra sponsorer end sidste år. Der har været toiletter, som 
løb i lang tid, og der er sat penge af til betaling af denne udgift til næste 
år. Der er et mindre overskud end sidste år. JF konkluderede, at det er en 
sund forening med et fornuftigt resultat. JF gav en god redegørelse for 
aktiver, kassekredit, lån, egenkapital. Elisabeth har revideret regnskabet. 
HCM er nu en del af klubben, men der redegøres for HCM’s aktiviteter 
og resultat af drift. Kontingent fastholdes for 2017. Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. 

Der var forslag vedrørende rengøring af klubhuset, dette redegør Kurt for 
i sit indlæg. Der opfordres til medlemmerne, at komme med ideer til 
bestyrelsen, så der kan blive arbejdet med dem hen over året. 

JJ orienterede om kommende venskabsarrangement i Ommel til sommer, 
hvor der igen i år vil blive behov for hjælp af instruktører og frivillige 
hjælpere fra klubben.  

Der blev drøftet forsikring af kajakker. Opbevaring i klubhuset er ejerens 
egen indbo forsikring, der skal dække. Man bør selv oplyse sit 
forsikringsselskab om, at man har kajakken. Der er dårlig erfaring med, 
at medlemmerne af Havkajakroerne har en forsikring, som dækker.  

Else 
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Kongen, bedst udklædte og prinsessen før Generalforsamlingen går i 
gang. 

 

Lige om hjørnet – er sæsonen i gang 
 
Nu da det er forår igen, er det tiden at trække i kajaktøjet igen, og få 
kajakken støvet af, efter en lang vinter, og så komme ud og se det hele 
springe ud, høre fuglene synge højlydt, bare man husker en fornuftig 
beklædning, vandet er ikke varmt endnu, se det er livet. 

Siden sidst har vi holdt julefrokost 3 december. En lille flok nisser havde 
pyntet deres kajakker med lys og gran, ja det bliver mere og mere 
avanceret, for at ro en lille tur ud igennem havnen og julehygge lidt, inden 
de tog tilbage for at deltage i fælles julesul, hvor alle nisserne hyggede 
sig aftenen igennem, med julemusik og pakkespil, de ryddede pænt op 
efter sig, så ingen kunne se nisserne havde danset på bordene. 

Så var der Nytårsrul nytårsdag, hvor Susanne G. bød på kransekage og 
grog til de fremmødte, et lille hyggeligt traktement, hvor der er plads til 
flere. 



13 
 

Igen i år var instruktørerne på vintertur, i år ledet af Susanne Grube, der 
tog os med til Middelfart Kajakklub ”Strømmen”. Vi takker dem for 
deres gæstfrihed og lån af klubhus. Ligeledes tak til Susanne for en 
vellykket tur. Læs om turen andetsteds her i bladet, vi kan i øvrigt godt 
bruge flere instruktører, så I skal bare melde jer til os. 

Så er vi stadig i svømmehallen sidste torsdag i måneden, hvor mange har 
været med, men vi vil da gerne se nye ansigter, hvor vi øver vores obliga-
toriske redningsøvelser i trygge rammer, så hold øje med din mail, når 
Thea sender indbydelse rundt. Tak til Thea. 

Så har Hans Eriksen meddelt, at nu er der gjort klar til sæsonen i vores 
kajakhus i Ærøskøbing, efter vinteren og stormfloden. Han glæder sig til, 
at vi kommer i gang, så tag en tur fra vores nye hus. Tak til dig Hans, vi 
ses. 

Så har vi også afholdt vores årlige generalforsamling, igen i år med 
tøndeslagning og fem fastelavnsklædte kajakroere. Niels-Jørgen havde 
virkelig fundet en solid tønde, det var ligesom at slå i en betonmur, men 
vi måtte jo bare kæmpe igennem, nogle med træ-køller, andre fandt 
bordben af jern, og det lykkes da også. Niels Jørgen havde luret tønden, 
og slog sig til kongekronen. 

Selve generalforsamlingen forløb i god ro og orden, ved vores kyndige 
dirigent Jes Jørgensen og referatet noteret af Astrid Lundgaard, tak til jer. 
Bestyrelsen havde fremsendt 2 forslag til behandling af general-
forsamlingen. Rengøringsturnus og Ordensregler for Marstal kajakklub. 
Disse blev drøftet i al fordragelighed, her blev så tilføjet vinduesvask, 
hvorefter de blev enstemmigt godkendt, så tag godt imod dem i en positiv 
ånd. 

Så kom vi til valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor der skulle vælges 2, 
samt 1 suppleant. Karna havde valgt at trække sig, og vi siger alle tak for 
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din pligtopfyldende indsats. Vi kommer til at savne dig, men håber vi ser 
dig stadig. I stedet blev Henrik Lindberg valgt. 

Så har Niels Jørgen været nødt til at trække sig tilbage, og det har han 
hele bestyrelsens forståelse for. Vi håber han får tid ved senere lejlighed. 
Det bliver svært at leve op til Niels-Jørgens altid forberedte program. Vi 
siger dig tusind tak, Niels-Jørgen. Håber vi ser dig på vandet. I stedet 
blev Lars Wøbbe valgt. 

Ken, vores trofaste suppleant, vil gerne nyde sin efterløn, og rejse noget 
mere. Også tak til dig, Ken. Her blev Jan Møller Jensen valgt. 
Velkommen til jer. 

Og som noget nyt. Jae, nu har vi også et festudvalg, bestående af Ingrid 
– Lea – og Karna. Vi glæder os allerede. 

Efter generalforsamlingen har vi traditionen tro spisning, hvor menuen 
er Chili Con Carne med pandebrød og salat, i år fra Ærø-Landkøkken. 

Den 8. marts havde vi så det konstituerende møde, hvor vi fordelte 
posterne ud i bestyrelsen, i henhold til vores vedtægter, og det blev som 
følger: 

Formand: Kurt Lund 
Næstformand: Henrik Lindberg 
Kasserer: Jørgen Friis 
Susanne Larsen: styrer vores hjemmeside m.m. 
Lars Wøbbe: hjælper overalt. 
Suppleant: Jan Møller Jensen. Vores tradition er at indkalde suppleanten 
til vores møder, så de også kan følge med. 
 
Vi vil efter bedste evne drive Marstal Kajakklub, vores fælles klub, og 
det lader sig også gøre ved fælles hjælp. I år fra uge 19 starter vores 
Rengøringsturnus, som et nyt tiltag så det ikke altid er de samme igen-
igen. Og som sagt lader det sig også gøre, hvis vi alle er positive og har 
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”JA” hatten på. Det styrker også det sociale klubliv, som er til gavn for 
os alle. 

Hermed ønskes alle en god sæson.  ”Vi ses på vandet”. 

Mvh. Kurt 

 

Så er der lagt plan for nogle af sommerens aktiviteter: 

På instruktørmødet her i starten af april blev følgende planer lagt: 

Vi holder Åbent Hus søndag den 30. april fra 13-15. 

Her inviteres kommende medlemmer ned i Klubben for at høre om 
sæsonstart og snakke med instruktørerne og måske prøve en tur på 
vandet. Det er en dag, hvor vi gerne vil have så mange medlemmer med 
ned i Klubben for at vise, hvem vi er, for at tage imod de nye medlemmer 
og fortælle lidt om klublivet. Det er medlemmernes dag. Det er meget 
populært, hvis man også har overskud til at komme med kage. 

Mandag den 1. maj kl. 17-20 starter Begynderholdet, altså dagen efter 
Åbent Hus. Det bliver også i år ledet af Kurt og Thea, primært med Klaus 
Fynsk som hjælper. 

Her er der  god mulighed for alle medlemmer til at komme ned og hjælpe, 
og på den måde få sine færdigheder forfinet og  mulighed for at give en 
hånd med i klubben. Hvis du har lyst til at hjælpe, måske, måske ikke 
med en lille hjælpeinstruktør i maven, så kom ned på dagen og vær med, 
giv evt. en af instruktørerne et praj om, at du vil hjælpe.  

Om torsdagen holder vi repetition for begynderholdet fra kl. 18-20. Det 
vil Susanne og Henrik stå for, og her er der også plads til hjælpere. Her 
vil vi følge op på mandagsholdets undervisning, øve de indlærte 
færdigheder igen og måske få nogle kilometer lagt på begynderholdet. 
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Tirsdag er det Børneholdet, børn fra 10-16 år mødes i Klubben fra 
15.30-17.30. Også i år vil Thea, Niels-Jørgen og Susanne være faste 
holdledere. 

Her leger vi kajakfærdighederne ind, det er som regel i Det Lille Hav, 
men med godt vejr, plejer vi at komme ud og se lidt på Østersøen og 
måske dele holdet, alt efter deltagere og evner. 

Det er herlige timer, hvor vi har mange børn på vandet og de første gange 
er altid hektiske, fordi nye medlemmer skal lære, hvor tingene er og at få 
kajakken til at lystre. Så også her vil vi rigtig gerne have hjælpere og 
gerne have hjælp fra forældrene. Det er dejligt, når vi får hjælp til at bære 
kajakker, vaske  - og sætte - på plads, og sidst, - men ikke mindst – har 
ansvarlige forældre, der ser efter, at baderummene efterlades uden 
tusinde trusser og vådt kajaktøj 

Al hjælp er velkommen. 

Ingen onsdag uden Teknikholdet ved Ib, for frigivne medlemmer, hvor 
man er klar til at gå i sin kajak kl. 18.00. Starter den 3. maj. Også i år vil 
Ib give mulighed for, at man ror små fællesture og  øver lidt teknik efter 
lyst og ønske. Kom ned og få forbedret dine færdigheder og få 
genopfrisket det, du lærte sidste år eller en gang for længe siden. Vi 
glemmer jo hurtigt, hvis ikke vi får det øvet og vedligeholdt. Og kun ved 
at øve det, får man den rette kajakglæde. 

Ugekursus i uge 27 står Thea og Kurt for igen i år med Ken som hjælper. 
Ugekursus er også en af måderne, som Klubben tjener penge på, vores 
HCM- indtjening. Der er som altid plads til flere hjælpere. Det er en 
oplagt mulighed for at få en kæmpe kajakoplevelse og nyde en uge i 
kajak, hvor vi giver mulighed for at nye medlemmer kan blive frigivet på 
5-6 dage. Afhængig af vejr og vind vil der være overnatningstur her i 
vores pragtfulde øhav. 
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Der vil hen over sommeren blive arrangeret fællesture og fælles 
aktiviteter, og det er meget tilladt for alle medlemmer at foreslå en tur 
eller aktivitet til de øvrige medlemmer. Første fællestur er den 19. april, 
hvor vi traditionen tro besøger Hans Eriksen og Inger på Urehoved. Mere 
herom på fællesmail. 

I sidste weekend i juli får vi muligvis besøg af Dubside, der vil tilbyde 
rulleundervisning, mere herom, når alt er på plads. 

Vores Kravlegård, som vi afholder hver onsdag i sommerferien, fra kl. 
16-18, er også en HCM aktivitet, hvor vi tjener penge til klubben, ved at 
lade ikke- medlemmer få lov at sejle i Det Lille Hav. 

Her har vi brug for DIG. Vi har en ansvarlig Instruktør til hver onsdag 
fra uge 27 til og med uge 31. Men der er brug for hjælpere, til at være på 
vandet og guide og give sikkerhed. Hjælpere til at indstille kajakker og 
hjælpe med at sælge billetter mm. Helst 6 -7 medlemmer hver gang som 
minimum. Når der bliver sendt mail ud angående Kravlegård, så kom 
meget gerne og giv en hånd. Det er super hyggeligt og vi slutter gerne 
dagen med kaffe og kage og måske tager vi selv en tur i kajakken 
efterfølgende. 

Sidste år var vi med til at arrangere og afholde Sommertræf for 
Havkajakroerne i Kleven. I år kommer den tyske pendant Salz Wasser 
Union og afholder Seekajakwoche i Kleven fra den 18. til 27. august. 

Endnu en oplagt lejlighed til at mødes med gæve kajakfolk og få sjove 
oplevelser. Vi har som Instruktører foreløbig henvendt os og budt 
velkommen og tilbudt at samarbejde med SWU.  

Vi ses på vandet/ Instruktørerne. 
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Facebook og Hjemmeside 

Bestyrelsen vil gerne sige mange tak til Ken Vøge, som sørgede for, at 
klubbens Facebookside blev opdateret dagligt op til jul med en flot 
julekalender, der viste alverdens rock'en roll øvelser, udført af Andreas. 
 

Vores Facebookside er åben for input fra alle vores medlemmer, så kom 
frit frem med nye ideer, turforslag, foto etc. 
 

Ken har også brugt vinteren til at opdatere samtlige turkort på vores 
hjemmeside med afgang fra henholdsvis Ærøskøbing og Marstal. Som 
noget nyt har Ken desuden udarbejdet et fint kort, der viser samtlige 
overnatningsmuligheder på Ærø og omegn. 
 

Indstilling til Årets Idrætspris Ærø Kommune november 2016 

Marstal Kajakklub indstillede følgende til at modtage Idrætsprisen 2016: 

Træfgruppen ved Havkajakroernes Sommmertræf 2016 på Ærø 

Træfgruppen bestod af medlemmer fra Ommel Samvirke, Kleven 
Bådelav og Marstal Kajakklub i samarbejde med foreningen 
Havkajakroerne. De ærøske medlemmer af træfgruppen var: Bent Erik 
Krøyer, Karsten Landro, Edith Stærke, Jes Jørgensen, Thea De Magos 

Til klubbens medlemmer 

Foreningen  for tyske havkajakker – Salzwasserunion (SaU) 
kommer til  Kleven 18 – 27. august. Vi er velkommen til at deltage. 
Hvis man ønsker at deltage, kan man kontakte klubben på tysk eller 
engelsk på skw@salzwasserunion.de. 

Ifølge  Orga-team 2017 
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Jensen og Susanne Grube, og det er disse 6 ærøboere, der indstilles til 
Ærø Kommunes Idrætspris 2016. I samarbejde med 2 medlemmer af 
Havkajakroernes ledelse, Mark Lange og Annette Svendsen, sørgede 
disse 6 for at Havkajakroernes Sommertræf 2016 blev en stor succes. 

I dagene 24. til 30. juli denne sommer afholdt den landsdækkende 
forening Havkajakroerne årets sommertræf på Kleven Havn på Ærø. 
Mere end 300 havkajakroere deltog i det fantastisk velarrangerede træf. 
På nær en håndfuld kajakroere fra Ærø kom deltagerne fra det øvrige 
Danmark. 

 Havkajakroerne er en 20 år gammel, landsdækkende forening som 
aktuelt har ca. 1500 individuelle medlemmer. Foreningens formål er at 
udbrede kendskabet og interessen for havkajakker og havkajakroning, og 
gennem uddannelse og debat at øge sikkerheden på vandet for 
havkajakroere. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende 
fællesskab ønsker foreningen at styrke folkeoplysningen og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage 
aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningen har ingen fysiske 
faciliteter, men arrangerer 3-4 gange om året træf for medlemmerne. 
Træffene afholdes på skiftende lokaliteter i Danmark, så medlemmerne 
kommer rundt i landet og oplever hvor forskelligt rovandet kan være. 
Årets sommertræf i Kleven Havn havde det største antal deltagere til et 
sommertræf nogensinde. Selve træffet fungerer ved frivilligt arbejde. 
Deltagerne laver masser af workshops og underviser hinanden i alt fra 
redningsøvelser, fiskeri fra kajak, bedre roteknik, styretag, grønlænderrul 
og meget meget mere. Derudover var et par af verdens mest kendte 
kajakinstruktører fra USA og Canada hyret ind for at afholde kurser.  

At få et ugelangt sommertræf med over 300 deltagere til at fungere når 
der skal camperes på bar mark, er noget af en logistisk udfordring, og 
derfor har samarbejdet med lokale kræfter været helt centralt. Der blev 
etableret vandforsyning til campister og til de mange toilet- og 
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badevogne der var opstillet, og ekstra elforsyning til et utal af elkogere, 
mobilopladere og til de fælles køle/fryse faciliteter. De ærøske 
idrætsforeningers fælles kæmpestore telt blev rejst til samling og fest. 
Det krævede et kæmpe logistisk arbejdede at få plads på færgerne til alle 
de tilrejsendes biler og kajakker, men også dét sørgede Træfgruppen for 
at koordinere. I det hele taget oplevede træfdeltagerne masser af lokalt 
islæt. Slagteren og bageren leverede dagligt varer på pladsen, og det var 
muligt at bestille friskfanget fisk. Sognepræst Reiner afholdt dagligt 
morgenandagt, Erik Kroman holdt foredrag og De Småborgerlige 
underholdt. Marstal Navigationsskole åbnede for demonstration af 
skibssimulatoren, og flere af de ærøske kajakroere afholdt kurser og ledte 
ture i øhavet og langs de Ærøske kyster. De lokale foreninger etablerede 
cafe nede på Kleven Havn gennem hele ugen. Og den sidste aften efter 
en overdådig middag spillede Apollo op til fest til stor fornøjelse for både 
træfdeltagere og alle de ommellitter der kom ned på Kleven Havn og 
deltog i festen. Lokal opbakning, og Træfgruppens solide arbejde 
resulterede i en fantastisk fin uge for alle deltagerne. 

Ved afslutningen på træffet lød der en kæmpe tak fra Havkajakroerne 
til Træfgruppen og hele Ærø for det fantastiske fine arrangement. Faktisk 
var Havkajakroerne så glade for arrangementet, at foreningen allerede nu 
har meldt ud, at de ønsker at komme tilbage til Kleven Havn og holde 
sommertræf i 2020. En del træfdeltagere har allerede siden været på 
genvisit på Ærø, både for at opleve mere af den flotte natur og det 
fantastiske rovand omkring Ærø, men også for at vise øens 
fortræffeligheder frem for resten af familien. Den store succes med 
Havkajakroernes Sommertræf 2016 er også rygtes til udlandet. Lige nu 
har en stor tysk havkajakforening ønsker om at arrangere træf i Kleven 
Havn til næste sommer med over 100 deltagere. 

 Træfgruppen ved Bent Erik, Karsten, Edith, Jes, Susanne og Thea gjorde 
det muligt at afholde et så omfangsrigt arrangement på Ærø, som gjorde, 
at mange fik en rigtig fin oplevelse. I er et fantastisk godt eksempel på, 
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at når man samarbejder på tværs af foreninger og interesser, så kan meget 
lade sig gøre. Havkajakroerne havde kun ros til jer og arrangementet. Her 
fra øen skal der også lyde en kæmpe tak for at I med jeres arbejde 
sørgende for at et så stort arrangement kunne lade sig gøre på Ærø. Derfor 
ønsker vi at indstille jer til Årets Idrætspris 2016. 

Folkeoplysningsudvalget valgte at uddele Årets Idrætspris 2016 til 
Benny Lykke Thornfeldt for hans mangeårige virke i ÆIK. 

Niels-Jørgen 
 

Redningsøvelser i svømmehallen 

Vi ved jo godt alle sammen, at det der med selvredning og 
makkerredning, det er noget vi skal øve hver eneste sæson, så det sidder 
på rygraden, hvis uheldet skulle være ude og man havner i ”baljen”. 

Jeg vil gerne indrømme, at jeg selv er en kylling til at få det gjort. Efter 
en dejlig tur på vandet, bør man et par gange hver sommer sige til sig 
selv – nu er det nu – og tage et par kontrollerede kæntringer i Det Lille 
Hav. Men der er altid lige et par gode undskyldninger, man er træt, det er 
for koldt, jeg har ikke tid og sådan går tiden.  

Efter at have udsat og udsat prøvede vi så et par stykker sidste sommer, 
om vi nu kunne huske hvordan man gør. Vi kom da op i kajakkerne igen, 
men noget kønt syn var det ikke. Taget i betragtning, at det var helt stille 
sommervejr og kajakkerne ikke var lastet, gjorde det endnu mere pinligt.  

Jeg havde et par år tidligere været med i svømmehallen i Svendborg og 
regnede helt klart med, at det kunne jeg da sagtens huske, men der tog 
jeg meget fejl. Præcis hvor man lægger pagajen, vægtfordelingen når 
man kravler op og er der en yndlingsside, man helst vil komme op til - 
alt dét sad absolut ikke på rygraden. 
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Derfor meldte jeg mig til en af de mange aftener i svømmehallen i 
Marstal, som vores forening nu er så privilegerede at kunne benytte.  Der 
var afsat to seancer. Fra kl. 17-18 var holdet fyldt, men fra 18-19 var vi 
kun to. To elever og tre instruktører. Vild luksus. Susanne, Kurt og Ib 
instruerede og hjalp os. I det dejlige varme vand var der overskud til at 
afprøve forskellige teknikker og finde ud af hvad der passer bedst til en 
selv. Til sidst hoppede vi nærmest op i kajakkerne. Det var virkelig et 
boost for selvtilliden.  

Det er et flot tilbud af klubben, at vi kan komme og få holdt disse vigtige 
redningsøvelser ved lige. Kæmpe tak til alle instruktørerne. Vi ved, I 
bruger meget af jeres tid hver eneste måned, bare på denne aktivitet. 

Jeg kan kun anbefale, at alle prøver det mindst en gang hver vinter.  

Og så skal vi selvfølgelig også prøve i det rigtige hav – helst med lidt 
blæst – for det er jo der vi vælter – måske. 

Vi ses i Det Lille Hav. 

Lisbeth Bak 

Susannes tur i Grønland 
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24. oktober 2017 havde vi en klubaften, hvor Susanne  Grube fortalte om 
sin vellykkede og fantastiske Kajaktur  i  Upernavik i Grønland. Susanne 
fortalte levende, spændende og viste mange lysbilleder. Det kan varmt 
anbefales at læse om turen i vores blad Efterår 2016, hvis man ikke var 
så heldig at høre Susanne live. Vi var mindst 22. Tak til Susanne. 
 
Samme aften præsenterede Nicolai fra Nicus Nature sin nye kajak. En 
dejlig aften med fællesspisning og meget kajaksnak. 
 
 

Instruktørernes vintertur 13.-15. januar 
 
 
 

Traditionen tro fik vi om onsdagen pakket trailer i regn, rusk og 
minusgrader. Torsdag eftermiddag kom vi afsted fra Svendborg med lidt 
startvanskeligheder, da bilen helst ikke ville af færgen i Svendborg, men 
lige på falderebet startede den. 
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Vi var inviteret til stor middag på restaurant Strømmen i Middelfart. 
Kromutter Susanne ventede os med den store opdækning af kjøtbullar i 
champagnesovs og diverse rodfrugter.  

Kurt og Lars blev indkvarteret i motionsrummet og vi andre delte 
storstuen. 

 

Fredag morgen stod Kurt tidligt op og 
organiserede en gang bagerbrød. Imens 
dækkede vi morgenbord. Herefter gjorde 
vi klar til dagens sejlads i let vind, ingen 
strøm og med solen skinnede fra en skyfri 
himmel. Termometeret stod på -1,5°. Vi 
sejlede nord om Fænø* og fortsatte mod 
Jylland. Her oplevede vi et strømskel*  

Vi fortsatte og satte stævnen mod Jylland. Efter dette gik turen til 
Fænøkalv, hvor vi indtog vores frokost under nøje overvågning af en sæl. 
Den videre tur langs Fænøs vestkyst gav iagttagelser af dyr af en art vi 
ikke normalt har. Vi så adskillige hjorte. Efter passage af vinkelfyret på 
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Fænøs sydkyst gik vi i land og indtog eftermiddagskaffe og kage i fin sol. 
Herefter sejlede vi over i Gamborg Fjord ned til Svinø, hvor Kurt 
fremviste mindestenen for marsvinedrabene. Herefter gik turen tilbage til 
kajakklubben. Vi havde tilbagelagt 23 km. 

Thea stod for de kulinariske udskejelser, men blev lidt forsinket af, at hun 
havde lokket Susanne med til en gang sauna og vinterbadning. 
Vi kom til køjs efter en god dag, men manglede dog lidt i 
underholdningsprogrammet, idet vi savnede Ib, Niels Jørgen og Ida 
Maries blide røst til aftensangen, det blev ikke helt det samme uden dem. 
Vi havde ellers alle medbragt sangbøger, dog ikke den samme, så det 
vanskeliggjorde det også en smule. 

Lørdag lagde vi traditionelt ud med, at Kurt hentede morgenbrød og vi 
andre snuede lidt længere. Kurt arrangerede tilmed et gevaldigt ostebord, 
flot anrettet i emballagen :-). Klokken 09.30 stod vi klar med pakkede 
kajakker til en dagstur på Lillebælt.  

Trekantens Rofællesskab stod for arrangementet. Ud over os 5 fra 
Marstal Kajakklub deltog yderligere 10 fra Rofællesskabet, med 
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instruktører fra Trekantens Kajakskole. Turen var planlagt med afgang 
fra Strømmens Kajakklub op til området nord for den ny Lillebæltsbro. 
Emnet var strøm og idvand* i Lillebælt, og sejlads i strømmen oppe ved 
broerne.  

Turen nordpå op til broerne forløb fint, med kun en enkelt sne/hagl byge, 
da vi var på vej ud af Fænøsund. Vinden var let til jævn fra VSV og 
temperaturen omkring frysepunktet. Da vi nåede den gamle bro, skulle 
vi krydse bæltet langs broen. Strømmen var vestgående og vinden fra 
vest, hvilket gav en del strømsø* som ekstra krydderi til forsøget på at 
holde sig tæt ved broen på vej over. Vi fortsatte op til den nye bro, hvor 
vi holdt frokostpause.  

Efter frokost blev der instrueret i færgeteknik* Opgaven var at krydse 
bæltet på sydsiden af broen og sejle under broen tæt på Fynssiden i 
idvandet. Derefter skulle vi forsætte lidt nordpå og derefter krydse bæltet 
mod Jylland ved brug af et mærke*, som vi selv skulle finde. Opgaven 
krævede koncentration og kræfter. Hovedstrømmen var ikke til at spøge 
med. 
Nu begyndte fredagens 23 km at kunne mærkes, men heldigvis var 
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strømmen medgående. Nu gik turen mod Snoghøj ved den gamle 
Lillebæltsbro. Her fik vi et velfortjent hvil og en kop kaffe med kage. 
Efter en rådslagning blev det besluttet at vende tilbage til Middelfart. 
Flere syntes at kræfterne ikke slog til, til flere øvelser og en enkelt havde 
været en ufrivillig tur i bæltet. For at undgå den strømsø der stod vest for 
broen, færgede vi over på østsiden af broen til det brofag, der lå nærmest 
Fyn. Det var ikke alle der nåede det, fordi vestgående strøm omkring 
broen var meget kraftig, men alle nåede Fynssiden uden kæntring. Så gik 
det hjemad i et pænt tempo. Nu gjaldt det om at holde sig ude af idvandet, 
for at få den nemmeste hjemtur. Flere steder kunne man se, at der stod en 
kraftig strømsø midt i bæltet. Den havde ikke været sjov at sejle i. Alle 
var tilbage ved Strømmen Kajakklub kl.16.15 efter 5 timer og 25 km. 
Efter en kort debriefing stod den på oprydning og på gensyn til vennerne 
fra Rofællesskabet. Så stod den på sauna og havbad, Ken og Kurt var 
friske, Ken dog kun på sauna, og Lars sad og filosoferede i sofaen, med 
lukkede øjne :-) 

Aftenens program blev afviklet på Holms restaurant i Middelfart, 21 
minutters gang fra klubben. Det var rart at få lidt gang i benene efter en 
dag i kajakken. Menuen bestod af ½ hummer og en bøf for nogles 
vedkommende, og en gang fynsk oksesteg for resten. Begge måltider var 
bare perfekte. På restauranten blev endnu en opgave løst, nemlig at sende 
en hilsen til de instruktører der ikke kom med. Holm’s, sponsorerede 
postkortene, vi håber de er nået frem ? 

Der var nogle der kunne finde soveposerne hurtigt, da vi kom tilbage til 
Strømmen. 

Søndag morgen slap Kurt for at finde et brødudsalg. Vi havde et godt 
depot af nyopvarmede boller og Ken bagte amerikanske pandekager. Så 
sammen med Susannes fantastiske ostebord, denne gang anrettet uden 
emballage, fik vi lagt en god bund for dagens strabadser. 
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Lars og Ken stod for oprydning og støvsugning af klubhuset og fik pakket 
en del på traileren. Thea, Susanne og Kurt ville ro en tur over for at gå en 
tur på Fænø, og se det store gods.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi, Susanne, Kurt og Thea, roede ud i den smukkeste stille morgen, med 
sol fra en skyfri himmel. Det føltes som en tidlig sommermorgen, kun 
afbrudt af en konstant summen fra motorvejen, men helt vidunderligt. Vi 
ankom til Fænø* og hilste på den lille private færge, der netop sejlede 
bort fra øen, da vi lagde til ved færgelejet. Det er kun tilladt at færdes på 
de asfalterede veje, det overholdt vi næsten. Vi kom omkring det store 
gods, som efter vores mening ikke er særlig kønt, det ligner nærmest et 
lukket fængsel. Tjek evt. deres hjemmeside www.faenoe.dk. Efter 
besigtigelse af øen, roede vi op til nordspidsen af øen, og retur, det blev 
til 8 km. denne dag. 

Thea beundrer den fine skulptur på Fænø 
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Retur ved klubben fik vi pakket vores grej, spis frokost, nåede et hurtigt 
bad og så klar til afgang.  

Vi fik startet Theas bil, igen med lidt startvanskeligheder, men kom fint 
af sted mod Svendborg. Efter nogle kilometer på motorvejen lyste nogle 
røde lamper på displayet ved føreren og motoren satte ud. Vi måtte ud i 
nødsporet og forsøge os med tekniske fiflerier, gode ord og åndemaneri, 
men intet hjalp. Falck måtte tilkaldes, efter 3 kvarter dukkede de op, og 
tog Theas bil på slæb, vi fik traileren koblet på Susannes bil og så gik det 
videre mod Svendborg, hvor vi ankom uden yderligere forsinkelser, kun 
en færge senere end først planlagt. Ærø Redningskorps stod klar ved 
ankomsten til Ærøskøbing, og hjalp os videre, så vi og vores oppakning 
kunne blive fragtet hjem, og da bilen var tømt for grej, blev den kørt på 
værksted. Status på bilen er, at efter en tur videre til Esbjerg, på 
autoriseret værksted, med udskiftning af tændingslåsen, er den nu 
køreklar igen. 
Vintertur kan anbefales på det varmeste. 
 
Lars, Susanne, Kurt, Thea og Ken 
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FAKTABOKS 
 

* strømskel: Strømskel findes oftest ved pynter og odder. Der hvor 
stærk strøm i vandet, mødes med mere stille vand ved et hjørne i 
landskabet, opstår en strømskel 

* Id vand: En strøm, især langs kysterne på lavt vand i ellers dybe 
farvande, der går i modsat retning eller har mindre fart end 
hovedstrømmen, ofte steder med kraftige slyngninger giver markante 
områder med idvand, som f.eks. Lillebælt. 

* strømsø: Opstår, når kraftig vind og strøm går i modsat retning.  

* færge teknik: At holde den planlagte (lige) kurs tværs over et 
strømfyldt farvand. Dette gøres ved at man vinkler kajakken op mod 
strømmen, og finder et “mærke” , (i dette tilfælde med sydgående 
strøm), længere mod nord. Så man padler nærmest “sidelæns” over. 

* mærke: et mærke er to objekter set over et, på denne måde kan 
man kontrollere at man holder sin kurs. 

* Fænø: Er en ø på cirka 400 hektar, og er Danmarks største 
privatejede ø. Den ligger i Lillebælt sydvest for Middelfart. Øen er for 
en stor del skovbevokset, og den er hjemsted for Fænøgård, hvis 
hovedbygning er en af få nybyggede herregårde i Danmark. 
Fænøgård er opført i 2003-2004 og er herregårdshotel. Mellem 
Fænø og Middelfart ligger det op til 55 m dybe Fænøsund, og mod 
vest ud for den nordlige del af øen ligger den lille ø Fænø Kalv på 
4,3 hektar. Den del af Lillebælt, der ligger mellem Fænø og Jylland, 
hedder Snævringen. 
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Als Rundt 

Ferie i uge 31 Anne, Charlotte og Else 

Søndag d. 31. juli 2016 hentede jeg Charlotte i Ommel. Dagen før havde 
vi gjort alle tre kajakker klar og læsset dem på trailer. Vi kørte til Rise. 
Ove skulle køre os og kajakkerne derfra til Søby. Anne kom med fra 
Olde. Turen gik til havnen i Søby, hvor vi skulle med Søbyfærgen til 
Fynshav. Efter at have taget kajakkerne af traileren, blev de pakket og 
kom på kajakvogne. Færgen var fyldt, men alle kom med og vi sejlede 
derfra kl. 11.55. 

Vel ankommet til Fynshav trak vi kajakkerne op ad landevejen for at 
finde vejen ned til lystbådehavnen. Og med hjælp af en forespørgsel ved 
en lokal dame, fandt vi stien og et slæbested. Vi klædte om på stranden, 
kom i kajakkerne og sejlede i fint vejr ud omkring, hvor færgerne sejler 
og langs kysten mod nord. Det er en smuk tur op langs stranden. Stranden 
er venlig og vi sejlede langs de store skove, som følger kysten de første 
mange km. 
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Vi nåede Lavensby Strand Camping. Fik en snak med Camping- 
bestyreren om overnatning og campingpas. Fik 2 fine pladser til vores 
telte og fik teltene slået op. Vi havde middagsmad med til 1. dag, 
mørbradgryde, ris og rødvin. Der var et fint køkken, hvor vi både kunne 
varme mad og vaske op. Vejret var fint og vi fik en god nats søvn. Ca. 17 
km. 

Mandag var blæsevejr. Og efter morgenmad med æg, ost, brød og 
marmelade, fik vi pakket og blev klar til at komme videre. Ved 
slæbestedet, hvor kajakkerne skulle i, var 2 andre kajakroere ved at gøre 
klar. Det gav sig til at regne og vinden tog til. Vi ventede lidt under et 
stort træ. Blæsten blev mindre, men regnen var vedholdende. Vi kom i 
vandet og fortsatte turen mod nord. Regnen var flot, hoppede og dansede 
på vandoverfladen. Langt om længe holdt den op. Vi havde modvind og 
måtte arbejde for at sejle. Og langt om længe kom vi forbi Nordborg Fyr.  

Efter 3 timer trængte vi til en pause. Der havde været mange sten på 
kysten, men vi fandt et stykke med tang og kom i land. Vi kravlede og 
op ad en skrænt og lå i læ på en markvej i højt græs. Det gjorde godt med 
en pause. Men det var en udfordring at komme ud igen. Det gik. Og 
efterhånden som kysten gik mere syd, sydvest fik vi mindre modvind. Vi 
nåede indsejlingen til Stegsvig. Ind i vigen fik vi medvind. Anne var lige 
inde i læ, for at ordne lidt ved sin kajak, så var vi klar til at sejle ind i 
bunden af vigen. En naturskøn tur på omkring 5 km og ind i 
havneområdet til Dyrvig. Badehotel, roklub, sejlklub, bådelaug, brugs og 
mange lystbåde i havnen. 

Vi gik op ved roklubbens bro. Fandt havnefogeden, en dame, og vi fik 
lov at lægge vores telte på et langt græsareal med hæk, der skærmede 
mod havnen og vinden. Der var grill, borde og stole til at nyde naturen. 
Vi fik kajakkerne på kajakvognene og slog teltene op. Der var ikke det 
store udvalg i brugsen, så det blev medbragt mad, rugbrød og pasta retter. 
En fin aften, smukt lys over havnen, mågerne sad tæt på molerne, et 



33 
 

smukt syn. Der var en del turister. De interesserede sig meget for os, når 
de gik forbi på vejen. Vi fik en god nats søvn. Ca. 35 km. 

Tirsdag. Efter morgenmad ved et bord i det fri fik vi pakket vores 
kajakker på vogn og kørt til roklubbens bådebro. 2 robåde med 
besætninger var ved at gøre sig klar til tur. Så snart de sejlede, kunne vi 
sætte vores kajakker i vandet. Vi havde forventet modvind tilbage 
gennem vigen. Men vinden var vendt og vi havde medvind på den 
naturskønne tur langs den sydlige kyst af vigen. Turen ind i bunden af 
bugten til Dyvig var absolut umagen værd. Vi fulgte nu kysten i medvind 
og nåede Hardeshøj. Her er den korteste overgang mellem Als og Jylland 
og her sejler færgen Bitten i fast pendulfart fra  Ballebro til Hardeshøj. 

Vi gik i land ved Hardeshøj Færgekro og spiste frokost ved et bord på et 
grønt område ved havnen. Vi fulgte fortsat kysten mod syd. Vejret var 
fint og vi havde medvind, så vi sejlede på tværs af Sandvig bugt til 
Sandvig Næs. En tur på ca. 5 km. Vi kunne nu se Als flyveplads, der 
ligger på den modsatte bred ind til Augustenborg. Endnu en lille vig 
skulle passeres inden turen gik langs den nordlige kyst til Augustenborg. 
Godt vejr og vind ind til havnen, hvor vi sejlede rundt for at finde et 
slæbested. Der var mange lystbåde og ”Statshospitalet” lå i grønne 
områder helt ned til havnen. Efter at have spurgt en lokal mand om 
campingplads, ledte vi efter ”Vikingerne”, hvor han mente, vi kunne 
overnatte. 

Der så imidlertid ikke rigtig tillokkende ud, så vi fortsatte langs 
sydkysten til Madeskov Camping. Her fik vi en eminent plads på græs 
ved stranden. Så det var kun at lægge kajakkerne op på stranden. John, 
campingbestyreren havde netop vundet 12,5 millioner og var i fuld gang 
med renovering af pladsen. Med hans hjælp fik vi leveret pizzaer 
omkostningsfrit fra Sønderborg. Aftenen var smuk og vejret var havblik. 
En stille nat med kun et telt med 2 unge mennesker ved siden af. Ca. 62 
km. 
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Onsdag. Efter frisk morgenbrød og kaffe/te gik turen så langs 
Augustenborgs sydlige kyst i tåget og mindre godt vejr. En flyvemaskine 
kom tæt hen over os og landede på flyvepladsen. Vi mente, vi kunne sejle 
efter landings lysene i disen og den lette regn. Da flyet var landet, 
slukkede de lyset. Så måtte vi igen nøjes med at sejle efter kysten. Vi 
sejlede nu ind i Als Sund. En kort pause på stranden i højt græs. Vi fik 
god vind og læ langs kysten .Stort set var der tæt af siv hele vejen. Som 
en plantet hæk. Med træer og buskads bag ved. En smuk tur til 
Sønderborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Sønderborg kajakklub gik vi i land, Charlotte havde et problem med 
sin finne. Det blev ordnet og vi hilste på en bilist, som virkede meget 
imødekommende i forhold til, hvis vi havde brug for hjælp. Ind gennem 
Sønderborg. Anne fortalte om bygninger og steder og vi kom under 
broerne og ind i havnen, hvor kongeskibet Dannebrog lå.  
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Det krabbede noget i havnebassinet. Vi kunne ikke komme i land. Ud af 
havnen og ud i vinden. Stærk blæst og modvind et kort stykke til 
lystbådehavnen. Ind der til et slæbested og i land. Vi osede lidt rundt på 
haven, for så at beslutte at tage kajakkerne med til campingpladsen ca. 1 
km derfra. Vi lå i læ af træer og der var god underholdning af råger i 
træerne. Det var ved legepladsen, hoppepude og børneområde. Gode 
faciliteter. Så vi klædte om og vandrede op i byen. Masser af 
spisemuligheder. Vi fandt Cafe Stjernen og fik lækker mad med special 
øl og servering. Ca. 83 km. 

Torsdag. Vi fik en god søvn i teltene. Spiste ved et bord ved legepladsen. 
Pakkede kajakker og gik med dem til lystbådehavnens slæbested. Der var 
god vind og vi forventede en lidt hårdere tur. Ud af havnen og langs 
kysten i modvind til vi kom om en pynt mod Høruphav. Herfra kom vi 
mere i læ og vi havde mere vinden i ryggen. Vi sejlede ved den nordlige 
kyst. Ved Høruphav lystbådehavn sejlede vi ind til slæbestedet og fik 
vores frokost i læ af en hæk. Der var turister med børn, som legede på 
flydebroer langs slæbestedet. Anne havde et problem med finnen og fik 
det ordnet. Derfra med rygvind mod Kegnæs. Lang tid før hvor Høruphav 
slutter, kunne vi se mange kitesurfere. Hold op hvor er de hurtige og  
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dygtige. Vi gik i land på stranden ved Drejet midt i flokken af de aktive 
surfere. Nu skulle der bæres over ca. 1 km til Lillebælt. 

Her var Cafe Havblik, butik og camping. Det var kaffetid og cafemanden 
anbefalede ”Brudepige med Slør (”æblekage”) så vi satte os ude ved et 
cafebord og fik serveret. Så tak, det begyndte at blæse og regne. Alle fik 
lov at gå ind i den fine cafe, også os med vores våde tøj. Her besluttede 
vi at blive natten over, så vi fortsatte til Drejby Strandcamping, som lå 
ved siden af cafeen. Fik snakket med en herre i receptionen. Vi syntes, 
det blev dyrt og han var svært pedantisk, så stemningen var noget sløj, 
men vi fik en lille matrikel tættest på vandet.  

Så skulle kajakkerne tømmes og alt skulle bæres til lejrpladsen. Først 
ville vi bære kajakkerne, men undervejs kom de på vogne og blev kørt. 
Der var fine faciliteter, men dem ville vi ikke benytte, på grund af 
pladsens dyre regler. Vi klædte om og gik igen ind på den lille cafe og 
fik en dejlig middag med vin og øl. Der var godt nok fuldt optaget, men 
da han kendte os fra kaffetid, fandt han et halvt plankebord til os. Fint og 
rigtig hyggeligt. Han lukkede, da vi gik.  Ca. 102 km. 
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Fredag, og efter planen sidste dag. Vi skulle nu nå Fynshav. Kajakkerne 
på vogn og de blev trukket i terrænet op og ned i sandstrand og til bølger. 
Charlottes vogn kæntrede på turen. En frisk tysker tog ved og hjalp med 
at bære den det sidste stykke. Vi fik alt rigget til og kom til havs. Vinden 
var tilpas og solen tittede lidt frem. Rart at følge  kysten med sandstrand, 
bebyggelse, fiskesteder. Vi nåede Mommark ved middagstid. Gik i land 
på stranden. Der var byfest med masser af fest og aktiviteter. Vi fandt en 
bænk, hvor vi spiste vores mad. Solen skinnede, mange badede. Let vind 
fra sydvest. 

Her fik vi så en snak om at sejle til Ærø. Der var 12 km til Fynshav og 
12 km til Ærø. Anne har gennem år haft et ønske om at prøve det. Det 
har vi talt om mange gange. Vi osede lidt rundt mellem alle festboderne. 
Og så faldt beslutningen. Vi sejler mod Ærø. Vi kunne se fyret og ville 
gå i land lidt syd for det, evt. ved Vitsø Nor. Kursen fra Mommark til 
Ærø var 90 grader øst. 

Efter ca. 2 timer med medvind fra sydvest, klart vejr og rimelige bølger, 
hvor vi hele tiden var opmærksomme på hinanden og bølgerne, nåede vi 
kysten ved Ærø lidt syd for Skjoldnæs. Vi ville nu gå i land ved Søby 
Camping. Undervejs hertil blev blæsten kraftigere. Anne forsøgte at 
lægge til ved den nye bro ved campingpladsen. Det var totalt umuligt. 
Hun var ved at blive blæst ind under den. Så ud igen og langs kysten til 
Vitsø Nor. Her blæste vinden vildt med bølger og skumtoppe. Det var 
helt umuligt at komme i land der. Så måtte turen fortsætte langs Ærøs 
sydkyst og først ved Voderup, Vesteraas, kunne vi igen forsøge. 

Anne gik først i land og kom skævt gennem brændingen. Herefter fulgte 
jeg hende i land. Brændingen var kraftig, så det gik stærkt. Charlotte ville 
ikke i land. Her er 2 sheltere og begge var optaget. Fire damer i den ene. 
De havde bål og tog godt imod os og vi fik en lille ”En enkelt” til 
kræfterne. Vi kunne ikke komme på havet igen. Og Charlotte sejlede 
herfra alene til Marstal. Efter vejledning fra de flinke damer, gik vi to km 
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gennem markerne op til Nils Ørum, som har shelterpladsen. Fortalte vi 
var nødstedt og kunne kun slå vores telt op. Det var så ok. Vi købte også 
et pund frosset hakket oksekød. Vi gik tilbage til stranden, trampede det 
høje græs ned og slog telt op. Anne fik strandkål af ”Damerne” og stegte 
kødet i stanniol i gløderne i det bål, de andre havde lavet mad på. Det 
smagte himmelsk. Vi havde en sjat rødvin, og Anne havde varskoet Kurt, 
så han kom med kirsebær, kager, kaffe og øl. Ren forkælelse. Vi lå i læ, 
solen skinnede og engen med gule blomster var så smuk. Nils Ørums 
hund holdt os med selskab og 2 søde unge mennesker kom og satte sig 
og snakkede. De havde booket den anden shelter. Ca. 137 km. 

 

Lørdag. Vi vågnede veludhvilede, efter den noget hårdere dag, end vi 
havde regnet med. Kikkede på vandet. Bedre end aftenen før, men stadig 
god brænding. Fik pakket og blev igen klar til at komme videre. Damerne 
ville gerne hjælpe, så de gav lige en hånd til at komme ud. Vinden var 
god, så det gik støt mod Marstal. Anne havde fået sand i finnen, så vi gik 
i land ved Risemark. Fik det ordnet. Og videre. Nær drejet kom regnen. 
Det væltede ud af himlen. Og vi troede ikke, det ville stoppe igen. Men 
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det gjorde det og vi nåede at blive tørre igen, inden vi nåede Marstal 
Kajakklub. John var ved klubben, da vi kom. Han gav en hånd med 
kajakkerne. Dejligt. Og vi tog et velfortjent bad. Ca. 160 km. 

Else 

 

 

Mørke-roning 

Vi havde længe snakket lidt om at træne lidt op til EPP4, det gør vi også 
indimellem, det er hovedsagelig Susanne Grube der tager initiativ til dette, 
og tak for det, når jeg sidder i bilen på vej til disse trænings-øvelser tænker 
jeg tit, hva` f….. har du gang i når de store bølger banker ind over drejet. 
Og man er lige er kommet (træt) hjem fra arbejde, og ja nu også i mørke, 
er vi begyndt så småt at træne i, påmonteret div. Lys, lanterner, 
pandelamper reflekser på kajakkerne samt på veste og pagajer, ja vi ser 
farlige ud, nu også med sikkerhedshjælme, men det bedste er faktisk at 
bruge sit eget natsyn, i stedet for al det lys, det blænder, vi besluttede også 
med det samme, at hvis vi skulle ro i mørke, skulle vi også kunne vores 
redningsøvelser, så det har vi også været igennem, selv lidt rulleri blev det 
til. For en god sikkerhedsregel vil altid være, at det vand, vejr vi vil ro i, 
da skal vi kunne vores redningsøvelser. Men for at vende tilbage til hva´ 
der var gang i, så vil jeg bare sige, at når vi er kommet i gang, er det altså 
mega` sjov og lærerigt, så er man lidt høje når vi kører hjem. Tak til dig 
Susanne, det er vist snart vi andres tur til at byde ind, Vi har desværre vist 
ingen billeder fra disse ture...  

Kurt 
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Katten af tønden d. 25. februar 2017 
 
Vejret var koldt, vådt og blæsende. 5 medlemmer trodsede vejrguderne, 
mødte op i festlige kostumer og pyntede kajakker. Tønden blev hængt op 
for enden af kajakbroen. Kajakroerne, Jørgen, Kurt, Niels-Jørgen, Ken 
og Ib, sejlede i god orden rundt og bankede tønden med energisk hård 
kølle og energi. Det var tydeligt, at det krævede god sejl teknik  og styring 
at følge turen rundt på vandet, og komme rigtig ind mod kajakbroen og 
fastelavnstønden, så man kunne slå på tønden  og ramme, så det kunne 
batte. Efter adskillige runder begyndte tønden at give sig lidt. Vinden 
kom fra syd og strømmen skulle bekæmpes ved hvert angreb hen mod 
ophængningen af den festlige tønde med farver og pynt, der svingede 
godt i vinden. Endelig havde Kurt held til at splitte den godt og grundigt, 
så han fik de fleste af brædderne ned i sin kajak og han tabte køllen. Det 
hele drev nu på vandet mod sejlrenden. Et fornøjeligt og festligt syn af 
farvede brædder, appelsiner og pynt. Og Kurt måtte efter sin kølle. Endnu 
nogle runder inden Niels-Jørgen fik has på sidste bræt. 

Motions-roning fra kajakhuset i Ærøskøbing 
 
Vi, Else og Anne, har planlagt at ro fra Kajakhuset i Ærøskøbing 
en gang ugentlig her i forsommeren – Onsdage kl. 17.  
Vejret og tiden skal selvfølgelig være til det.  
 
Er du frigivet og forventer du ikke instruktørvejledning, vil det 
være hyggeligt, hvis du vil ro sammen med os. 
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Holdet var en smuk dame med rødt hår og store røde bryster, en præst 
med krave og kjole, der flagrede godt i vandet, en ukendelig mumie i 
hvid heldragt, et klovnekostume med frynser og en vinterlig formummet 
roer med godt slag.  

Et festligt og sejt hold, der kæmpede sig til sejr for en konge, en prinsesse 
og en præmie for bedste udklædning. Flere kom også og så den festlige 
forestilling. Blot var det en kold oplevelse i den stærke blæst. 

Else 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattekonge Niels-Jørgen 
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Km- statistik opgjort 31. december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah 46 
Kristine 45 
Erik 42 
Sofie 42 
Dagmar 35 
Sine Ø 35 
Thomas 32 
Franz 32 
Sasha 26 
Josefine 23 
Lucas 22 
Monaim 18 
Andrea 10 
Asmus 6 
Frederik 5 
Anders 3 
Casper 2 
Mervan 2 
I alt unge 426 

 

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-statistik Total 2016 M Æ I alt  Km-statistik Total 2016 M Æ I alt 
             
Ib Olsen 792 251 1043  Lea Grubbe 92   92 
Ken Vøge 552   552  Mark Dalgård Nielsen 66 26 92 
Else Jakobsen 416 88 504  Susanne Jespersen  87 4 91 
Charlotte Aabye 485   485  Lone Folmer 83 4 87 
Susanne Grube 465   465  Erna Sørensen 86   86 
Anne Lund 113 349 462  Nina Folmer 81 5 86 
Jens Damgård   437 437  Jesper Veith 83   83 
Kurt Lund 309 124 433  Linda-Maria Bording 76   76 
Henrik Lindberg 371 41 412  Naja Dam 76   76 
Susanne Larsen 386   386  Giorgio Barres 75   75 
Jan Møller Jensen 88 275 363  Theis Poulsen 71   71 
Maja Kjær 343   343  Astrid Lundgaard   70 70 
Thea de Magos Jensen 330 3 333  Lisbeth Bak 63   63 
Margrethe Dantzer 164 102 266  Anette Pedersen 61   61 
Ruth Nøjgaard 129 127 256  Bjarne Hjort 61   61 
Anne Lykke Arrias 183   183  Jørgen Chr. Nielsen 61   61 
John Kristensen 176   176  A. K. Aagaard 60   60 
Vagn Christiansen 162   162  Claus Bille 58   58 
Jens Andersen 157   157  Luca Beltoft 54 4 58 
Justin Mark Smallbone 157   157  Kresten Petersen 54   54 
Lise Lomholt 157   157  Jesper Berger 53   53 
Ida Marie Andersen 125 26 151  Thea Berger 53   53 
Ingrid Nielsen 146   146  Dorte Dihver 52   52 
Per Thomas Jensen 131 14 145  Johnny Young 52   52 
Jørn Dreyer   139 139  Andres E. Olsen 50   50 
Johan Koch   138 138  Lars Bak 48   48 
Niels-Jørgen Bech 138   138  Sine Lyndby 46   46 
Hans Eriksen   133 133  Jonna Munck   44 44 
Ulla Damgård 77 44 121  Carsten Dissing 39   39 
Anya Østergaard 111 8 119  Emilie Bak 38   38 
Klaus Fynsk Norup 114 4 118  Jes Jørgensen 36   36 
Anne Justiniano 53 58 111  Kirsten Venzin 32 4 36 
Johannes Hansen 108   108  Jørgen Friis 35   35 
Lucas Jørgensen 107   107  Karna Ravnø 35   35 
Lars Wøbbe 106   106  Inger Larsen   30 30 
Oskar Åberg   106 106  Johan Røhling 22   22 
Kurt Nielsen 100 4 104  Ida Østergaard 21   21 
Cecilie Foss 99 4 103  Peer Jespersen 20   20 

      I alt      11.996 
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Kalender forår 2017 

 

 
April 

 
Dato 

 
Tidspunkt 

 

 
Onsdag 

 
19.04 

 
18 - 

 
Urehoved (der er udsendt mail) 

 
Søndag 

 
30.04 

 
13 - 15 

 
Åbent Hus kajakklubben i Marstal 
 

 
Mandag 

 
01.05 

 
17 - 20 

 
Voksen begynderhold v/Kurt, 
Thea og Klaus Fynsk 
 

 
Tirsdag 

 
02.05 

 
15.30 -17.30 

 
Start børn / unge 10 – 16 år 
v/Niels-Jørgen, Susanne og Thea 
 

 
Onsdag 

 
03.05 

 
18 – ca. 20 

 
Teknik ved Ib 
 

 
Torsdag 

 
04.05 

 
18 - 20 

 
Repetition begynderholdet 
v/Susanne og Henrik 
 

 
 

   
 

 
Juli 
 

 
Uge 27  

 
 

 
Ugekursus v/ Kurt, Thea og Ken 

 
Juli 

 
Uge 27  
 
til uge 31 
 

 
16 - 18 

 
Kravlegård hver onsdag 
 
Kom gerne og hjælp til 

 
 


