KAJAKKLUBBEN

STRØMMEN

● Nyt klubhus - og nedrivning af det gamle
● Boostcamp 22
● Surfski til Strømmen
● Langdistanceture
● Malene takker af

Medlemsblad

Sommer 2022

Information

Bestyrelsen:
Formand:
Flemming Larsen
Tlf.: 42 41 19 20
flemming@outdoorsports.dk
Næstformand:
Simon L. Kristensen
Tlf.: 2920 1830
simon.l.kristensen@hotmail.dk
Kasserer:
Jette Steenstrup
Tlf.: 24 82 32 40
benjet18d@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem:
Annette Hvenegaard
Tlf.: 30 24 87 88
annette.hvenegaard@me.com
Bestyrelsesmedlem:
Søren Egebjerg
Tlf.: 40 27 30 57
See-hydrotech@mail.dk
Bestyrelsesmedlem:
Karl Hvingelby
Tlf.: 42 25 58 88
karl.hvingelby@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Helle Knudsen
Tlf.: 21 63 33 57
hellesemail@yahoo.dk
1. Suppleant:
Ole Holmgaard
Tlf.: 30 68 81 06
ole.holmgaard13@pc.dk
2. Suppleant:
Torkild Christensen
Tlf.: 42 34 81 03
tchsch@mail.dk

2 // SILDENYT SOMMER 2022

”SILDE-NYT” er organ for Kajakklubben Strømmen
Stiftet 3. December 1934
51. Årgang - Juni 2022 - nr. 1
Forsidefoto: Malene Kjærsgaard
Tryk: MV-Tryk A/S

Klubinformation:
Kajakklubben Strømmen
Østre Hougvej 104
5500 Middelfart
info@kajakklubbenstrommen.dk
CVR: 29673136
Bank Reg. 0755—3223605973

www.kajakklubbenstrommen.dk

”Fanside for Kajakklubben Strømmen Middelfart”

Indhold

Indholdsfortegnelse:
Formandens Klumme...............................................................................................................................Side 04.
Torsdagsmotion........................................................................................................................................ Side 04.
Boostcamp 22........................................................................................................................................... Side 06.
Så er handicapsæsonen igen igang..........................................................................................................Side 09.
Surfski til Strømmen.................................................................................................................................Side 10.
Æggetur 22............................................................................................................................................... Side 11.
Malene takker af...................................................................................................................................... Side 12.
Langdistance på én dag: Middelfart – Sønderborg ..................................................................................Side 14.
Langdistancetur fra Vejle til Den Gamle Lillebæltsbro .............................................................................Side 16.
Collage: Byggeri af nyt klubhus................................................................................................................Side 18.
Vores sponsorer/samarbejdspartnere.....................................................................................................Side 24.

Sildenyt er drevet af artikler fra medlemmerne!

Så har DU nogle emner, oplevelser, arrangementer eller aktiviteter som skal med i Sildenyt, så hold dig ikke
tilbage med at sende billeder og tekst til: hellesemail@yahoo.dk
Vil du have lagt emner op på hjemmesiden, kontakt da Helle Knudsen på mail: hellesemail@yahoo.dk

SILDENYT SOMMER 2022 // 3

Formandens klumme

SÆSONEN 2022

Af Flemming Larsen

De fysiske rammer er klar – nu skal vi sammen
udfylde rammerne
Det er med stor glæde, at vi nu kan tage det nye
klubhus i brug og afslutte klubbens kæmpestore
byggeproces med både kajakhus og klubhus.
En proces, der har været i gang i over 5 år, er ved
at finde sin afslutning. Mange forslag har været
diskuteret, og mange idéer er kommet på banen. Vi
besluttede at bygge et kajakhus, der stod færdigt i
2020, for at kunne udnytte mulighederne i klubhuset maksimalt. Kajakhuset er godt og vel fyldt
op med kajakker og andet udstyr, og nu… langt om
længe, har håndværkerne lagt sidste hånd på vores
klubhus.
Velkommen!
Velkommen til det nye klubhus. Resultatet er blevet
supergodt, selv om der har været diverse bump
på vejen med Covid19, skævt fundament og andre
uforudsete udfordringer. Huset er ikke perfekt, men
der har løbende været en god dialog og ideudveksling med entreprenøren. Det har også været
nødvendigt at indgå nogle kompromiser undervejs
for at få det hele til at hænge sammen økonomisk
og tidsplanmæssigt.

Vi har nu fået et fantastisk hus, hvor der lige om lidt
gerne skal summe af aktiviteter, hygge og fællesskab
blandt alle medlemmerne i klubben. Der er i hvert
fald rig mulighed for, at der kan foregå en masse
forskellige aktiviteter i de nyetablerede rammer.
Nu, hvor huset er færdigt, skal der lyde en kæmpe
tak til alle involverede. Det gælder både håndværkere, rådgivere og ikke mindst tak til alle de medlemmer, der har lagt en masse timer i klubben for at det
hele kunne lade sig gøre. Det er fantastisk, at vi har
et så stærkt fællesskab i klubben
Fællesskab i fokus
Nu går vi en ny tid i møde med nye lokaler. Det
gamle hus er væk og sammen med det også noget
af den sjæl og genkendelighed, der har været i det
gamle klubhus. Men… sjælen og klubånden bærer
vi stadig alle hver især, og nu skal vi sammen have
sjælen og klubkulturen til at blomstre i den nye klub.
Bestyrelsen vil derfor i den kommende tid have
fællesskabet i fokus. Vi skal bygge videre på alle
de gode traditioner som vi allerede har, men også
skabe nye traditioner. F.eks. kunne Boostcampen
være en ny tradition, som vender tilbage hvert forår,
eller måske skal vi have en klubweekend, hvor vi kan
samles om kajaksejlads, samvær og hygge på kryds
og tværs blandt alle klubbens medlemmer.
Vi ses på vandet
Flemming Larsen, formand

TORSDAGSMOTION

Af Hans Bruus

Torsdagsmotion starter 1 september, kører fra 9:30
til 12:00 og er for alle. Vi mødes og deler os op alt
efter, hvad man her lyst at lave. Det er tanken, at det
skal blive en fast motionsformiddag for alle, som har
tid og lyst.
Der er ikke noget fast program for, hvad vi laver, og
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vi behøver ikke at lave det samme allesammen. Her
til at begynde med roer jeg en tur, når vejret er til
det. Jeg er ny løber og hjælper gerne andre i gang.
Jeg er ikke løbetræner, men kan fortælle om min
oplevelse med at komme i gang.
29. september holder vi evaluerings møde kl. 12.

Klubhus

Det gamle klubhus

Det nye klubhus
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Arrangement

BOOSTCAMP 22
– genstart efter coronanedlukning og vinterpause.

Af Helle Knudsen og Preben Højte

Inspirerende oplæg, engagerede deltagere, god
forplejning – og ikke mindst vand under kølen igen!
Boostcamp 22 var primært for begyndere fra 2020
og 2021 – men også for alle andre! Så næsten 70
medlemmer var mødt op for at få ny inspiration til
ture, træning eller nye kajakmakkere.

Undervejs fik alle mulighed for at komme med forslag til ture – og hvis bare halvdelen bliver til noget,
er der udsigt til en travl sommer!
Der var forslag om:
- Fuldmåneture
- Familieture
- Kulturhistoriske ture, som fx i marsvinejægernes
kølvand, ind i Gamborg Fjord
- Vild mad ture – hvor man (med kyndig vejledning)
samler mad, som tilberedes på turen
- Ture til andre klubber (evt. med lån af deres
kajakker)
- Ture for de langsomme
- Juletur (evt. Luciatur med lyskæder på kajakkerne)
- Orienteringsløb med navigation
- Stafet med hold

Dagen startede med fælles morgenbrød og masser
af snak omkring bordene. Derefter fortalte Chandra
Simanowsky og Preben Højte om naturen i og omkring Lillebælt. Chandra er havbiolog og fortalte om
dyrelivet til vands, til lands og i luften – og Preben
afsluttede med nyttig information om, hvor og hvordan man må færdes i naturen.
Inspiration til ture og turledelse
Vi havde inviteret Chresten Krogh fra DGI til at
give inspiration til, hvordan man kan organisere
aktiviteter og ture på tværs af kajaktyper. Chresten
gav forslag til, hvordan vi kunne organisere ture
med deltagelse af flere bådtyper, passende pauser
og evt. øvelser undervejs med bugseringer eller
støttetag. Man kunne også bytte fartøjer en aften,
bruge toer-kajakker eller evt. tippe en 13’er om hinandens bådtype for at styrke fællesskabet på tværs
af kajaktyper.
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Chrestens råd var, at det var en god idé at sprede
ansvaret for ture ud. Vi kan evt. bede nye medlemmer slå en til to ture op og stå for planlægning,
gerne i samarbejde med en mere erfaren turleder.
Giv nye turledere plads til at byde ind med nye idéer
og understøt det i klubben.
Opvarmning og træning
Efter en god frokost kan det være svært at deltage i
fysisk udfoldelse. Men Gitte Karlshøj er en rutineret

Arrangement
træner og fysioterapeut, og hun havde tilrettelagt
forløbet, så alle 20-25 deltagere kunne være med
på trods af mad og – for nogens vedkommende almindeligt tøj.
Gitte guidede os kyndigt igennem opvarmningsøvelser, core-træning og udstrækningsøvelser, der
kan give sved på panden efter gentagne øvelser
hjemme eller i træningslokalet.

da de efterfølgende bjærgede Poul Eriks kajak fra
’Kalven’ og fik den hjem på sin vante plads i ’hængekøjen’ i kajakhotellet.
Thorlejf Christiansen introducerede derefter en af
sikkerhedskasserne, som er til rådighed for klubbens
medlemmer.
Kasserne indeholder forskelligt udstyr som bugseringsline, kompas, lygte, førstehjælpsgrej og en
masse andet udstyr, der er yderst anvendeligt på
kajakture. En mere dybdegående gennemgang af
udstyret og dets brug vil blive foretaget på teknikaftner og i andre relevante sammenhænge hen over
sæsonen. Udstyret kan frit lånes af alle medlemmer.

Det kan vi få mulighed for at prøve igen efter sommerferien, hvor Gitte har indvilliget i at stå for et
genopfriskningsforløb, når træningslokalet i det nye
klubhus står færdigt.
Redningsaktion på Fænø Kalv
Parallelt med Gittes træning havde vi arrangeret en
workshop om sikkerhed for tur og havkajakker. Poul
Erik Lohmann fortalte levende om sin oplevelse med
helikopterredning på Fænø Kalv en tidlig maj dag,
hvor solen stod højt på himlen og havde varmet
forårsluften godt op. Vejret var stille og vandet roligt
– alt osede af idyl denne skønne dag på Fænøsund.
Ved ’Kalven’ ændrede vejret sig markant, og et øjebliks uopmærksomhed, kombineret med at bølgen
forsvandt midt i et rotag, ændrede situationen til
’kritisk’ da Poul Erik måtte en tur i ’baljen’. Så tidligt
på sæsonen har solen ikke nået at opvarme vandet,
kunne han berette. Det endte med en tur i ’Den
gule Taxa’, som helikopteren blev kaldt. Poul Erik
udtrykte stor beundring for den professionalisme,
redningsmandskabet i helikopteren udviste - og stor
taknemmelighed for den hjælp, hans romakkere
ydede under den kritiske del af seancen.
I denne såvel som i mange andre situationer kom
vores fantastiske ’Svagstrømmere’ igen i aktion,

På vandet igen
Efter en pause med Højtes hindbærsnitter eller
en sund squashkage blev det tid til et gensyn med
kajakkerne. Alle tog ned til klubben og fordelte sig
på rolige ture til Hindsgavl i tur- eller havkajak –
eller urolige ture i surfski, men alle under kyndig
vejledning af klubbens instruktører. Kajakhotellet
blev næsten tømt for klubkajakker, og for mange
deltagere var det rigtigt godt at mærke vand under
kølen igen – i trygge omgivelser.
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Arrangement
Ca. 10 deltagere gik sammen med Chresten Krog i
gang med konkurrencer i ’sandkassen’, hvor de prøvede kræfter med forskellige lege og teknikker. Hvor
svært kan det være at flytte en plasticbold nogle meter til et mål med en kajak med sideforflytning? Svar:
MEGET svært!!! Bagefter spillede vi vandpolo efter
Chrestens egne regler, hvor de vigtigste var, at man
ikke måtte vælte hinanden i vandet eller slå med
pagajen. Med den konkurrenceiver, som deltagerne
lagde for dagen, var reglerne ikke for sjovs skyld!
Dette viste sig også under klemmelegen, hvor
konkurrenceiveren nåede uanede højder i deltagernes bestræbelser på at flå klemmer af hinandens
redningsveste. Underligt nok var der ingen, der kæntrede – og ingen kom til skade! Chresten sluttede af
med at vise nogle hurtige makkerredninger og et par
andre nyttige teknikker.
Dagen sluttede af med grillhygge og en stående invitation til Chresten Kroghs rovand ved hjemmebasen
i Sønderjylland.
Tak til DKF for tilskud til Boostcamp, til Middelfart
Gymnasium for husly, til alle oplægsholdere og til
deltagerne for engageret deltagelse dagen igennem.
En særlig tak til Hanne Højte for at styre forplejningen dagen igennem uden adgang til køkken – og
til Søren for at være grillmester endnu en gang. Vi
glæder os allerede til næste Boostcamp!
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Handikap

Så er handikapsæsonen igen i gang
Af Torkild Christensen

Så er den årligt tilbagevendende handikapsæson
endelig skudt i gang. Vi mødes som alle de tidligere
år til 5 km handikap-roning hver onsdag kl. 18.00
fra maj til september. Efter roturen er der fælles
spisning.
Handikaproning er for alle frigivne kajakroere, og
vi ville gerne have endnu flere med! Det er vigtigt
at forstå, at man på ingen måde skal være en
super-kajakroer for at deltage: Alle deltager efter
egne ”skills”, og selv som ny roer kan man faktisk
let gå hen og slå selv de gamle, garvede roere. Ved
at deltage gennem sæsonen vil man helt sikkert
forbedre sig selv som kajakroer på stort set alle
områder: man bliver bedre til at ro teknisk korrekt
og holde balancen også i mindre godt vejr – man
får derigennem bedre rostil og modvirker risikoen
for skulder- og armskader – man bliver mere robust
og udholdende i en kajak – og så lærer man nye
folk at kende både gennem løbet på vandet og den
efterfølgende grillaften – og det er vel heller ikke så
dårligt endda 😉.
Det er desværre vores indtryk, at mange i klubben
ser handikap som et løb for kun de hurtigste roere:
DETTE ER HELT FORKERT! Det, der gør handikapløbet helt specielt, er at reglerne er sat sådan op, at
alle kajakroere lige fra den ny-frigivne til den dygtigste – nøjagtigt som i golf – kan dyste mod hinanden
(eller bare ”dyste” mod sig selv og se, hvordan man
bliver bedre i al slags vejr). Faktisk er det ofte nye
roere, som ligger i toppen af handikapturneringen. I
denne sæson har vi yderligere ændret starttiderne,
således den mindre stabile kajakroer får endnu større fordel over for den erfarne. Alle disse tiltag er
gjort for at gøre det væsentlig vanskeligere at delta-

ge for den dygtige kajakroer og dermed også lettere
at deltage for den nye roer.
Vi har en fast gruppe af tidtagere, som skal have
stor tak for, at de uanset vejret stiller op og beregner tider på os andre. Også en stor tak til mad- og
grillholdet, som hver gang formår at diske op med
noget lækkert.
Hvis du har lyst til at deltage, så mød op i klubben
onsdag senest kl. 17.30 omklædt. Så får du en kort
intro af Søren Egebjerg. Vi mødes alle ude på vandet
i den store ’sandkasse’ før kl. 18.00. Fra dette sted
har tidtagerne styr på alt og alle. Som ny vil du blive
kaldt op og sendt afsted kl. 18.00 på 5 km-turen ud
mod vendebøjen lidt før Hindsgaul. I minutterne
derefter bliver de lidt mere erfarne roere sendt
afsted. De hurtigste deltagere starter op mod 10 -15
minutter senere, og de er derfor næsten uhjælpelig
bagefter allerede før starten er gået – selvforskyldt
(…!), fordi de ror meget hurtig.
Resultater fra de enkelte handikapløb bliver printet
hver aften og ellers generelt lagt op på klubbens
facebookside. De tidligere års resultater kan ses på
klubbens hjemmeside.

Fotos fra et par handikap-grillaftener.
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Surfski

Surfski til Strømmen
Kajakklubben Strømmen har i mange år kunne tilbyde et bredt udvalg af kajakker til deres medlemmer,
men med sponsoratet fra Friluftsrådets Lokalpulje
på 50.000 kr. kan vi nu tilføje endnu en kajaktype til
sortimentet. Kajakken hedder en surfski, og klubben
har indkøbt tre styk.

støtten fra Friluftsrådet. Denne kajaktype forener
groft sagt det bedste fra to verdener - tur/kap og
havkajak. Den har farten fra de smallere tur/kapbåde og er også let, i forhold til de fleste havkajakker. Samtidig har den stabiliteten fra havkajakken
samt manøvredygtighed i det lidt hårdere vejr. Og
som navnet næsten antyder, så er den god til at
surfe på de større bølger, hvilket er det den oftest
vil blive brugt til - også kaldet downwind.

Surfski er en kajaktype, der har vundet stor indpas
i de danske kajakklubber de seneste år, og derfor
var det også et naturligt valg at føje den til Strømmens sortiment. Dette er nu blevet en realitet med

For kajakklubben Strømmen vil erhvervelsen af
disse kajakker betyde at en ny verden åbner sig for
medlemmerne, om man er havkajakroer eller tur/
kaproer.

Tekst og foto: Brian Henningsen
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Havkajak

Æggetur 22
Af Helle Knudsen

Æggetur består i al sin enkelhed af, at man tager en
kajak, kogegrej og nogle æg – og så finder man en
strand, hvor man kan koge sine æg. Gerne sammen
med andre.
Flere af de nytilkomne i klubben troede, det var en
joke og var ikke helt trygge ved det. De forestillede
sig måske en ’kanindåb’ eller et andet optagelsesritual, som man har i nogle roklubber og på visse
kostskoler…
Men de havde alligevel mod til at tage med! Og det
så imponerende ud, da ca. 30 kajakker stævnede ud
fra marinaen på en dejlig solskinslørdag i påsken!
Det var den første fælles tur efter vinterpausen,
folk havde ikke set hinanden længe og snakken gik
lystigt.

Der var også som tidligere år en stor variation i serveringen af æg. Der var alt fra den kedelige udgave
med salt og rugbrød, over luksusudgaven med kaviar
og specialøl – og til den pyntede udgave med mayo
og purløg. Traditionen tro var der også rigeligt med
kage og chokolade, der gik rundt den ene gang efter
den anden.
Så efter et par timers hygge ved Gals Klint var depoterne mere end fyldt op. Nogle tog derefter den
direkte vej hjem, andre roede videre mod Kongebrogården og en lille gruppe krydsede Lillebælt og
forbrændte resterne af kagegildet ned langs kysten
til Skærbæk.
Tak til Preben og Hanne Højte for endnu en gang at
organisere en hyggelig æggetur!

Målet var stranden ved Gals Klint Camping, hvor der
var mulighed for at komme med anden transportform end kajak. Preben og Hanne Højte, som havde
organiseret turen, tog imod flokken, og havde medbragt ekstra stole til de, der havde behov.
Nogle havde medbragt en standard Trangia, andre
medbragte kogegrej, der larmede mindst lige så
meget, som det røg – og nogle havde tiltusket sg en
æggeplads i andres gryder.
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Ungdom
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Mange ungdoms-kajak-hilsne
Malene Kjærsgaard
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Kæmpestor tak til Malene for
mange års indsats for børn og
unge i Kajakklubben Strømmen.

Frit udtrykt på vegne af unge, børn, forældre, instruktører og hjælpere på børne- og ungeholdene
af Bettina Rasmussen
… Når jeg husker efter, er det måske 11 år siden, jeg
talte med Malene ved en fest i klubhuset, hvor hun
med smil i stemme og øjne fortalte, at hun ønskede
børn og unge kunne komme på hyggeture, lære
teknik, og have det sjovt bl.a. i havkajak.
Siden da har Malene taget det ene initiativ efter
andet, så der har været mange spændende kajakoplevelser til børn og unge i klubben. Selv i de senere
år, hvor vi ikke kunne mødes pga. corona, skabte
Malene en mulighed for at børne- og ungeholdene
kunne hygge sig sammen i virtuelle møder og udfordre hinanden for sjov. Fx var flere ude og vinterbade
med deres forældre, og senere delte de oplevelserne med hinanden på de virtuelle møder.
Malene har stået forrest ved mange arrangementer
for børn og unge. Hun har koordineret og taget fat
i andre klubmedlemmer, instruktører og hjælpere,
for at samle støtte til aktiviteterne. Hun har løbende
holdt kontakten med de unge, med børnene og
deres forældre, så alle kunne få informationer og få
gode kajakoplevelser.

Ungdom

Vi har set, det er blevet til mange skønne oplevelser
for børn og unge. Der har først og fremmest været
de ugentlige kajakaftener med ro-vennerne i spændende vejr og vand. Dertil har børn og unge været
med til træf med andre klubber, og der har været
sjove og spændende weekender med mørkeroning
og overnatning, når der har været Le Mans i klubben. Der har været ture i svømmehallen, med sjov,
leg, redninger, øvelser, kage og hygge. Vinterklubaftener med fællesspisning for børn og unge er det
også blevet til, … og så var det nok lettere at komme
i gang med at ro igen, når det blev forår.
Vi andre hjælpere og instruktører har oplevet, hvordan Malene igen og igen har arbejdet for klubbens
tilbud til børn og unge, så der var forskellige tilbud
efter alder og interesser. Vi har også set børnene
være glade, blive udfordret, lære nyt og blive grebet
af at ro kajak og få gode oplevelser sammen. Vi har
hørt forældre glæde sig over deres børns muligheder og gode oplevelser.

… Jeg har i hvert fald set nok til, at jeg føler mig fri
til…, … på vegne af andre medhjælpere og instruktører, på vegne af forældre og børn og unge gennem
mange år…, at sige en kæmpestor tak til Malene for
hendes varme og ihærdige indsats.
Malene, nu vil du bruge dine kræfter og din ro-glæde på en anden måde i klubben, og sådan må det
være. Det er super dejligt, du har delt din ro-glæde
med alle på børne- og ungeholdene, det har været
SÅ stor en fornøjelse. Kæmpestor TAK.

Tak
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Langdistance på én dag: Middelfart-Sønderborg
Af Helle Knudsen

Der er 88 km til Sønderborg ad vandvejen. I juni
2021 tog Preben Højte alene på endagstur til
Sønderborg. Hvorfor?
Hvordan finder man på at tage sin kajak kl. 5 en
lørdag morgen og ro direkte til Sønderborg – vel
vidende, at der bliver en laaaang dag med 45.000
rotag, til man når målet? Vi har spurgt Preben Højte,
som i forsommeren 2021 tog turen.
Hvordan fik du idéen?
Jeg havde længe gået og tænkt på, hvor langt jeg
kan ro. Jeg havde roet op til 40 km på en dag, og
ville gerne se, hvor meget længere, jeg kunne ro.
Men det er jo ikke noget, man lige gør. Det kræver
grundig forberedelse.
Hvorfor blev det lige Sønderbord, der blev målet?
Jeg kender farvandet godt fra tidligere sejlads med
motorskibe. Jeg kender bøjer, sømærker og øer, så
det er et trygt farvand for mig – og så er det en flot
og varieret tur langs kysterne.

Hvordan forberedte du dig til turen?
I løbet af foråret roede jeg regelmæssigt nogle
lange ture på 25-40 km. Man skal ikke forsøge at
tilbagelægge sådan en afstand uden at have prøvet
de længere ture først. Jeg ventede faktisk et par måneder på den helt rigtige dag, hvor vinden var i den
helt rigtige retning - og hvor jeg ikke havde andre
forpligtelser. En lørdag i juni så det ud til at være 4-5
m/s fra nordvest. Jeg ville få vinden agten for tværs
det meste af vejen, så det ville være ideelt.
Hvad havde du med af udstyr og forplejning?
Jeg havde printet og lamineret søkort i A3 størrelse,
som jeg kunne have på dækket.
Jeg havde naturligvis også skiftetøj, pakket omhyggeligt i lag med undertøj øverst og hue nederst.
Derudover havde jeg VHF-radio, to mobiltelefoner,
’disasterkit’ med sikkerhedsudstyr, raketter, kraftigt
plast og sejsinger til at lappe evt. hul i skrog.
Jeg havde pakket tungt agtertil, fordi det tegnede til,
at der var medvind meget af vejen.
Jeg havde rigeligt væske med: 6 liter vand, sodavand og juice. Jeg havde også en stor madpakke og
forskellige snacks og chokoladebarer.
Hvilken rute fulgte du?
Jeg havde besluttet at ro kystnært det meste af turen. Den første pause var ved Anslet Hage. Der er en
del sten i området, så man skal være opmærksom
hele tiden. På et tidspunkt fik jeg øje på noget, der
lignede vragrester af robåde. Da jeg kom lidt tættere
på, forsvandt de ned i vandet, og det gik op for mig,
at det var sæler, der lå på stenene og solede sig.
Jeg roede direkte ned til Årøsund, hvor jeg holdt
spisepause ved 9.30-tiden. Igennem Årøsund var
der medstrøm, og det gik stærkt. På et tidspunkt fik
jeg problemer med VHF-radioen, der havde fået fugt
og begyndte at hyle. Under en pause i land lagde jeg
den i forlasten, uden at tænke videre over det.
På vej ned til Revshale konstaterede jeg, at mit
kompas var helt ude af kurs. Ved Revshale havde
jeg roet 40 km, og det var tid til at beslutte, om jeg
skulle krydse direkte til Barsø eller tage kysten
rundt i Genner bugt. Det var ganske vist blæst lidt
mere op, men jeg foretrak at krydse direkte over
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Genner Bugt. Det er et kryds på 7 km - og derude
er man ret alene. Det var et godt stykke fra land,
jeg kom i tanke om, at det var VHF radioen der lå i
forlasten og alt for tæt på kompasset, der forårsagede den kraftige deviation!!! Heldigvis kender
jeg farvandet godt og var ikke så meget i tvivl om,
at det var klinterne og radiomasten på Barsø, jeg
kunne se i det fjerne.
Det gik fint, selv om vinden var drejet, og jeg havde
den foran for tværs det meste af vejen. Jeg gik vest
om Barsø og ned til campingpladsen ved Lønholt.
Ved Varnæshoved gik jeg i land for at strække ud.
Jeg skulle vælge, om jeg ville ro 10 km til Aabenraa i modvind – eller 20 km til Sønderborg i læ og
medvind. Det var ikke noget svært valg, da jeg var
begyndt at få ondt i fødderne og bagdelen – så det
blev turen i medvind.

blæser. Derfor tænkte jeg, da jeg satte ud på den 7
km lange kryds mod Barsø, at nu skulle det her helst
gå godt. Men det var en spændende udfordring
med det meget lange kryds.
Hvad var den største oplevelse undervejs?
Det var en kæmpe lettelse at komme på klos hold
af Barsø. Jeg havde egentlig planlagt at gå ind ved
Barsø, men var jeg helt høj og parat til at ro meget
længere. Så det lange kryds var nok den største
overvindelse – og oplevelse!

Hvordan havde du det bagefter?
Ind igennem Alssund havde jeg for alvor ondt i fødderne og i bagdelen. Jeg var flere gange i land for at
få gang i muskler og blodomløb. Da jeg kom hjem i
bad fandt jeg ud af, at min bagdel var helt følelsesløs – og det var den faktisk i tre dage efter!
Har du planer om en anden langtur?
Lige da jeg landede i Sønderborg, var jeg overbevist
om, at nu vidste jeg, hvor langt jeg kunne ro. Men
der gik ikke længere end til dagen efter, hvor jeg
tænkte, at jeg da nok sagtens kunne ro 12 km mere,
så jeg kunne komme op på 100 km. Men jeg vil
stadigt gerne ro sydpå og måske til Gråsten, fordi jeg
godt kan lide farvandet og variationen.
Hvad ville du gøre anderledes i dag?
Jeg ville tage nogle flere grøntsager med. Jeg savnede noget spiseligt med højt væskeindhold. Jeg ville
heller ikke begå fejlen med VHF’en igen.
Jeg ville også have medbragt Clogs – plastictræsko, som bedre havde kunnet fordele trykket på
fødderne.
Hvordan havde du det, da du kunne se Sønderborg?
Da jeg nåede til Sønderborg vidste jeg, at det var
nøjagtigt 88 km, jeg kunne ro. Jeg gad simpelthen
ikke mere, og jeg var lykkelig over at se Hanne vente
på mig på det aftalte sted ved Sønderborg Slot.
Hvad var den største udfordring undervejs?
Det kan godt være ret barskt i Genner Bugt, hvis det
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Langdistancetur fra Vejle til den Gamle Lillebæltsbro
Af Helle Knudsen

Brian Møller har i løbet af det seneste år roet flere
langdistanceture i og omkring Lillebælt. Hvorfor
vælger man at ro så langt – og flere gange i vinterhalvåret?
Hvordan fik du idéen?
Jeg blev inspireret af Preben Højte og hans tur fra
Middelfart til Sønderborg. Jeg har gerne villet ro
nogle længere ture – bare for at prøve, men ville
ikke give mig i kast med så lang en distance uden
videre.
Hvordan forberedte du dig til turen?
Jeg havde tidligere roet en dagstur til Assens på 33
km og også en tur til Bogense på 38 km. Så jeg har
øget distancen med 5-6 km hver gang – og det vil
jeg også nok gøre på næste tur.
Hvad havde du med af udstyr og forplejning?
Jeg havde forplejning med til to pauser. Jeg holdt en
kort kaffepause og en lidt længere frokostpause det
første sted, hvor man kan se begge broer. Jeg havde
noget varm suppe med, men ikke noget udstyr ud
over det sædvanlige sikkerhedsudstyr. I tilfælde af
en nødsituation havde jeg både en mobiltelefon og
en PLB med på turen, ikke gemt væk i luger, men
i svømmevesten. Derudover delte jeg min tur live
med min hustru via Garmin, så hun vidste, hvor jeg
var.
Hvilken rute fulgte du?
Jeg fulgte en rute langs sydsiden af Vejle Fjord,
omkring Trelde Næs og så forbi Fredericia. Det er for
øvrigt en lidt træls tur forbi industrihavnen i Fredericia, fordi der er meget trafik og høje kajkanter. En
anden gang vil jeg måske krydse over til Fyn inden
havnen.
Hvordan havde du det bagefter?
Jeg havde ingen specielle udfordringer, udover lidt
ømhed i skuldrene på sidste del af turen. Der var
heller ingen eftervirkninger dagen efter.
Har du planer om en anden langtur?
Jeg vil egentlig gerne prøve et lidt længere kryds,
såsom fra Æbelø til Juelsminde eller lignende. Men
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jeg vil helt sikkert ikke gøre det alene. Jeg ville også
gerne - som en anden i klubben - prøve distancen
Middelfart-Sønderborg, men jeg holder fast i en
gradvis udvidelse af rodistancen.
Hvad var den største udfordring undervejs?
Jeg tror, at udfordringen med at ro længere ture i
kajak, nok er den samme som for motionsløbere,
der vil prøve at løbe halv- eller helmarathon. Man
bliver træt til sidst, men motiveres af den personlige
tilfredsstillelse, det er at gennemføre.
Hvad var den største oplevelse undervejs?
Det var måske mere en overraskelse.. Det var en
varm dag i påsken, da jeg roede fra Vejle til Middelfart. Så varm, at jeg ikke - før jeg kravlede ud af
kajakken ved den gamle Lillebæltsbro - opdagede,
at jeg aldrig havde fået lukket tørdragten!!! Ved en
kæntring kunne dette have været farligt, hvis der
var løbet 15-20 liter - eller mere - ind i dragten, ikke
mindst på dybt vand og langt fra kysten.. Men jeg
slap heldigvis med forskrækkelsen, da jeg VAR kommet i land – og kan kun opfordre til, at man
lige tjekker udstyr og påklædning en ekstra gang,
inden man begiver sig ud på langtur eller krydser
et farvand!
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Nedpak og nedrivning
af det gamle klubhus
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