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IdettenummerafKano&Kajakkandu
blandtandetlæseom:

Enmidtjyderykkersydpå
Jakob Pixi Kaad Iversen er kajakpolospil-
ler for Silkeborg Kajakklub og det danske 
landshold, og har det seneste halve år 
boet og spillet i Deventer, hjembyen for 
verdens bedste klubhold og størstedelen 
af det hollandske landshold 

Side9

Sæsonen2005
Set gennem de smilende øjne af U16 
landsholdstræneren.

Side10-11

Tagpåkanoturinabolandet
– Sverige byder på sore naturoplevelser.
Nyd den skønne svenske natur og 
retten til at slå telt op og tænde bål
hvor du har lyst. 

Side18-19
Forsidefoto:BobRosendahl

I august måned meddelte Danmarks 
Idræts-Forbund, at deltagerantallet ved 
danmarksmesterskaberne i kano var for 
lavt til, og at de officielle DIF-mesterska-
ber kunne bibeholdes.

Efterfølgende erfarede vi, at reglerne for 
at tilbagekalde kanomesterskaberne ikke 
var i overensstemmelse med DIFs gæl-
dende regler, og vi protesterede derfor 
over afgørelsen.

DKF har nu modtaget et brev fra DIF, 
hvor man beklager sagsbehandlingen og 

den negative presseomtale, som fratagel-
sen af de officielle DM i kano medførte.
Vi er utroligt glade for denne udgang på 
sagen. Kanosporten har givet DKF mange 
medaljer, og det er nu op til forbundet - 
og ikke mindst klubberne - der må sætte 
ekstra fokus på kanosporten.

Vi vil snarest indkalde nogle af de klub-
ber, der gennem årene har haft flest 
kanoroere til et møde, for sammen med 
dem at beslutte, hvad vi skal gøre i frem-
tiden.

LEDER:

Kanosportens
fremtid

iDanmark
AfOleTikjøb,Formand

SeogHørGunnarNuFonden
For 30. år i træk blev der i oktober uddelt gaver til dansk idræt fra SE og 
HØRs Gunnar Nu fond. Kasper Kjems Hamann fra Kano- og Kajakklubben 
”361” var blandt dem, der ved den årlige uddeling modtog ikke mindre end 
kr. 25.100,- fra Gunnar Nu Fonden.
Kasper blev optaget på Elitecenteret i Bagsværd for fem år siden som den 
yngste nogensinde, og Kaspers helt store mål er at komme med til OL. 
Kasper er nu oppe og konkurrere med verdenseliten og træner året rundt 
to-tre gange dagligt.
Gaven blev overrakt af Harald Nielsen fra Fonden.



AfEmmaNielsen,børneroeriKajakklubbenEsrumSø

Vi havde en tirsdag her i efteråret, besøg af Jakob, børne- 
og ungdomstræner og medforfatter til hæftet, ”Kom i 
gang med kaproning”. Jakob har tidligere roet på lands-
holdet, men stoppede i 2003 og valgte så at blive børne-
træner i Skovshoved kajakklub. Jakob skulle komme med 
en masse gode ideer og inspiration til, hvordan man kan 
gøre børneroning sjovere og mere udfordrende. Vi var 
to børn og fire voksne, som blev instrueret og under-
vist i forskellige ting, både på land og på vand, så som, 
opvarmning, balanceøvelser, hængning m.m. 

Den første lille time fik vi gennemgået og forklaret de 
fleste af punkterne fra hæftet, og han foreslog en masse 
lege og konkurrencer, som man kunne putte ind i træ-
ningen frem for bare at ro en lang tur, frem og tilbage. 
Han fremhævede mange vigtige ting, som er godt at 
have med, så man får trænet lidt af det hele. 

Da vi var færdige indenfor, lavede vi en grundig opvarm-
ning, hvor vi kom rundt om stort set det hele. Så gik vi 
på vandet, og her prøvede vi at udføre de teknikker og 
øvelser, som vi havde fået vist på land. 

Jeg synes, at han havde rigtigt mange gode ting med, 
som jeg er sikker på vil blive brugt i træningen til næste 
år. Det var, synes jeg, et meget lærerigt besøg.

Tirsdagen efter havde Anna Liv og jeg så fået til opgave 
at sammensætte et træningsprogram til de øvrige bør-
neroere, ud fra det vi havde lært den forrige tirsdag. Vi 
forberedte et opvarmningsforløb, en lille rotur, en stafet 
og lidt rotræning (rostil). Jeg synes, at det var ret sjovt at 
prøve at styre træningen og bestemme, hvad den skulle 
indeholde. 
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Hvis du har lyst til at læse mere 
og se flere billeder fra Nilen, 
er her nogle links:

www.kayakthenile.com

www.ukriversguidebook.co.uk/
articles.htm

www.raftafrica.com

www.softpowereducation.com



AfBobRosendahl

Sidderogkikkerudoverfloden.
Vandeterklartogflyderienjævnstrøm,
ogjegkansefiskderspringer,ogover
migflyverfiskeørnenepåstadigjagtefter
fisk.Solenbagerfraenskyfrihimmelog
detdamperfradetætbevoksedeskrånin-
gervedfloden.Påklipperneiflodener
dermangefugle,derstårogtørrerderes
vingerisolen.Jegsættermitneopren
overtrækfastogladermigglideudover
klippenognedidetforfriskendevand.
Idetfjernekanjeghøreenbuldrenfra
deførstefaldpåfloden.Jegtageretpar
vendingerforatblivekøletafogerklartil
minførsteturnedafDenhvideNil.

Jeg har taget rejsen til Uganda for at 
være med i The Nile River Festival, der 
er arrangeret af Kayakthenile og Nile 
River Explores. Vores udgangspunkt er 
NRE’s lejr, der ligger ved Nilens udspring 
ved Victoria søen. Lejren ligger højt på 
en skrænt med en fantastisk udsigt over 
Nilen. Den nærmeste by Jinja ligger 8 
km væk. Omkring os ligger små lands-
byer, hvor de lokale dyrker deres små 
jordlodder.

På min første tur er jeg sammen med 
Martin fra Sydafrika og John fra Irland. 
De har begge været ned ad floden et 
par gange, så jeg får nogle nyttige tips 
om, hvordan man kommer igennem de 
kommende fald. Vi glider stille ned ad 
floden og nyder solen og den skønne 
udsigt. Vores først fald er Ribcage, et 
IV grads fald. Vi tager den sikre linje i 
siden og undgår de største huller. Skønt 
at mærke spændingen og farten, mens 
jeg navigerer gennem bølger og huller. 
Straks efter kommer Bunjagali falls V. 
- et stort og kraftig fald der er et popu-
lært udflugtsmål for turister og lokale. 
Vi tager den sikre linje, hvor vi kom-
mer ned ad en lang sliske bestående af 
grønt vand (strømmende vand uden 
bølger og skum). Der er virkelig power 
i vandet, og da jeg kommer ned i bun-
den, rammer jeg en kæmpe bølge. For 
første gang mærker jeg hvilke kræfter, 
der er i floden. Jeg bliver kastet rundt 
over og under vandet. Jeg spænder i 
hele kroppen for ikke at blive hevet ud 
af kajakken. Efter at jeg er blevet skyllet 

det sidste stykke gennem fossen, vender 
jeg op og må råbe et højt Jihaaaaaaaaa. 
Skønt igen at være ude og ro white water 
efter et halvt års pause. Næste stop er 
50/50 Easy rider. Her bliver der surfet 
igennem. Ved siden af bølgen er der en 
ø og en god eddy. Hver gang vi ryger af 
bølgen, vender vi op og ror ind i eddyen 
til endnu en tur. Der er mange fugle på 
øen, og over for os står de lokale kvinder 
og vasker tøj i floden. Mange børn bader 
i floden og råber ‘Jambo mzungu!’ (hej 
hvide mand). Vi forsætter ned ad flo-
den til Total Gunga. En kæmpe fos med 
nogle enorme ’wave trains’. Ikke specielt 
svær, men vi bliver kastet rundt af bøl-
gerne. Man kan være uheldig og lande i

 

et hul og få en ’vaske maskine’ tur, men 
vil hurtigt bliver spyttet ud igen. Så med 
nogle store lunger og lidt tålmodighed er 
det ikke noget problem.

Næste stop er Surf City. En meget stejl 
og hurtig bølge med en perfekt eddy. Her 
bliver der surfet, men der er også tid til 
at slappe af i solen på de varme klipper. 
Dagens sidste fos er Silverback. En fanta-
stisk rutsjebanetur, to gigantiske bølger, 
der kun har én vej igennem (The GUTS!). 
En lang tunge af grønt vand fører ned 
mod to gigantiske bølger, der møder hin-
anden på midten. Det er mit første møde 
med Silverback, og jeg er lidt nervøs. 
          >>FORTSÆTTESS.6

NileSpecial–Etwhitewatereventyr

REJSE

Nordeuropa’s største udvalg i 
havkajakker, friluftsudstyr og 

tilbehør.

Stedet hvor du også fi nder 
julegaverne til en du holder af

Fredericia    75 95 44 33
Århus     86 97 44 33 
København    35 38 44 33

www.havkajakken.dk 

Havkajakken & Friluftsliv
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Jeg ror langsomt hen mod kanten,  
og da det begynder at gå nedad, ror jeg 
alt hvad jeg kan. Jeg bliver trukket mod 
venstre og kan se, at jeg ikke kommer 
til at ramme midt mellem bølgerne. Der 
er kun et at gøre: Ro alt hvad jeg kan 
og læne mig fremover og gøre klar til at 
møde bølgen. Jeg rammer bølgen og bli-
ver med utrolig kraft kastet baglæns og 
cyklet rundt et stykke tid. Jeg prøver for-
gæves at komme op og lave en vending, 
men jeg bliver ved med at blive kastet 
rundt. Til sidst må jeg tage nødbremsen 
og hive overtrækket af og kravle ud af 
kajakken. Jeg begynder at svømme men 
kommer ikke til overfladen. Jeg stopper 
og kikker efter lyset, og dér - langt oppe 
- kan jeg se et svagt lys. Nu er der ikke 
meget luft tilbage, og det føles som en 
evighed at komme op til overfladen og 
den livgivende luft. Jeg kommer op og 
får fat i kajak og pagaj, men det varer 
ikke længe, før de voldsomme hvirvler 
hiver mig ned under vandet igen og jeg 
atter må kæmpe mig op.

Ude af fossen får jeg hjælp af Martin til 
at få fat i min kajak, og jeg svømmer 
selv ind til bredden. De følgende dage 
har jeg vænnet mig til den ekstremt 
kraftige strøm og lært, at hvis man lige 
venter ekstra 10 sekunder, så bliver man 
altid skyllet igennem og kan vende op. 
De efterfølgende ture på Silverback er 
en ren fornøjelse. Når man rammer lige 
i ’the guts’, bliver man kastet op over 
bølgerne og det er rigtigt sjovt.

Transporten tilbage til lejeren forgår 
med en boda-boda (scooter). Vi har 
aftalt at blive samlet op af nogle lokale, 
der står klar, da vi kom ind til bredden. 
Op på scooteren med kajakken mellem 
føreren og mig, og så går det der ud af på 
stier gennem små landsbyer.

Den efterfølgende dag startede festiva-
len op. Det lokale bryggeri, der laver 
’Nile Special’, er vores sponsor, så der 
mangler ikke noget, når der bliver hyg-
get om aftenen ved bålet.
Mandag starter festivalen ud med et 600 
meter ekstrem-race ned over Bunjagali 
falls. Vi starter i grupper af 5, og de 
to første går videre til finalen. Der er 
ikke meget at stille op mod de loka-
le, der kender floden som deres egen 
bukselomme. Det bliver også en lokal, 
Geoffrey Kabirya, der vinder for tredje 
år i træk.
Tirsdag er en rigtig varm dag med skyfri 
himmel og 30 grader. Programmet står 
på et 45 km langt class V endurance 
race. Et langt og hårdt løb der sætter 
roernes færdigheder på prøve. Det er 
ikke nemt at komme til en femte grads 
fos med syre i armene og høj puls. 
Af sikkerhedsmæsssige grunde skal der 
være to på et hold. Det var igen de loka-
le Alex Mzungu og Metwalabi Mboizi 
der er hurtigst. 2 timer og 36 minutter i 
små playboats.
Jeg er ikke med i løbet men ror i min 
kajak sammen med sikkerhedsbåden - 
en stor raft, der skal samle eventuelle til-
skadekomne op. Det er en lang og varm 
tur, og jeg vælger at bære over på to af 
de største fald. Overtime er den mest 
tekniske fos på floden med mange grim-
me sten. En forkert linje her kan betyde 
nogle grimme skrammer, og Uganda er 
ikke det land i verden, hvor man har 
lyst til at trække på sin rejseforsikring.
Intanda falls. En imponerende fos på 
450 meter med nogle kæmpe huller 
kaldet, The Cuban, The Ash Tray og Bad 
place. Steder hvor man ikke har lyst til 
at ro eller svømme, da hullerne er enor-
me og risikoen for en dårlig oplevelse er 
rigtigt stor.

Undervejs er der mange fosser med 
mulighed for at surfe på nogle store dej-
lige bølger, som man ikke finder mange 
andre steder i verden.
Vi sluttede ved Nile Special, en bølge 
opkaldt efter festivalens sponsor. Her 
slår vi lejr i 3 dage.
Onsdag er der træning på Nile Special. 
Jeg tager en slapper-dag, da mine små 
arme er begyndt at blive trætte. Lidt 
længere nede ad floden ligger der en 
ø, som en australier har lavet om til 
et lille ferieparadis ’The Hairy Lemon’. 
Her tager vi over for at hygge og bade 
i floden.
Torsdag er der rolling rodeo. Rodeo er 
en konkurrence, hvor man inden for et 
tidsrum skal nå at lave forskellige tricks, 
der giver point efter sværhedsgrad. Alle 
tricks har et navn som, Loop, Donkey 
flip, Macnasty, Helix mm. Alle deltagere 
bliver med deres udstyr læsset på ladet 
af en lastbil og kørt 15 km op ad Nilen.
To store gummibåde, der skal bruges 
til dommere og tilskuere, bliver smidt 
øverst på lastbilen og så bumlede vi 
afsted på de støvede veje.Konkurrencen 
foregår på fire forskellige bølger, hvor 
hver deltager får et minut til at vise, 
hvad de kan. Igen er det en lokal roer, 
Pauli Babi, der løber med sejren.
Fredag er den store finaledag, hvor der 
skal konkurreres på Nile Special om en 
første premie på $2000. Igen er det en 
rodeo konkurrence, men her gælder kun 
tricks, der bliver udført i luften. Bølgen 
er så stor og hurtig, at man kan få kajak-
ken til at hoppe op i luften og dér kan 
lave forskellige tricks så som at snurre 
rundt om sig selv eller lave et loop. For 
at det giver point, skal man lande igen 
og surfe videre på bølgen. Her er det 
Billy Harris fra Canada, der løber med 
sejren. Billy blev nr. 2 ved VM i rodeo i 
år. Efter konkurrencen pakkede vi sam-
men og kørte tilbage til NRE’s lejr, hvor 
der var stor fest.
Lørdag er afsat til et Soft Power projekt, 
hvor vi alle skal give en hånd med at 
bygge på en lokal skole. Desværre duk-
kede den lastbil, der skulle hente os ikke 
op, da chaufføren havde fået malaria. 
Hakuna Mantata er et meget brugt ord-
sprog i Uganda, så der kom ikke en ny 
chauffør, og vi kom desværre ikke ud at 
hjælpe på skolen.
Om eftermiddagen fik vi besøg af en 
skoleklasse, som alle kom ud at ro i 
vores kajakker.

REJSENileSpecial–EtwhitewatereventyrFORTSATFRAS.5
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Åretsgangforseniorlandsholdet

ELITE

AfMortenRodtwitt,ass.Landstræner

Sæsonen 2005 har på mange måder 
været udfordrende. 
Som udgangspunkt, var det meget vig-
tigt, at vi på senior kortbane landshol-
det fik produceret nogle gode resultater 
i 2005, efter en mere eller mindre mise-
rabel sæson i 2004. Det var selvfølgelig 
afgørende, at vi fik skabt et nyt grund-
lag for en satsning frem mod OL 2008. 

Med resultaterne på senior kortbane fra 
i år: 
18 A finaler fordelt ved WC, EM og VM
1 x sølv og 1 x bronze ved WC
2 x sølv ved EM

har vi understreget at ambitionen på 3 
– 4 både udtaget til OL 2008 i Beijing, 
bestemt er indenfor rækkevidde. 

Som alle ved, ”vokser træerne ikke ind 
i himlen” og vi må anerkende, at vores 
konkurrenter i resten af verden ikke står 
stille. Vi har i nærmeste fremtid, rigtig 
mange udfordringer at tage fat på. Vi 
har i 2005 fået et lille pust i den rigtige 
retning og nu gælder det om, at vi får 
opbygget en organisation og et system, 
der kan udnytte de aktives potentialer 
optimalt.

Peter Martinek blev ansat som ny 
Landstræner medio februar i år, og 
har i stor grad har udfordret de akti-
ve, i forhold til træningsplanlægning, 
nye rutiner og metoder. Også DKF/TD 
arbejdsgruppen er blevet mødt med 
nye initiativer og højere krav til ram-
merne for Elitecentret. DKF’s ledelse er 
blevet udfordret på økonomien, som 
skal danne grundlag for en satsning 
frem mod OL 2008, i et højere gear end 
tidligere. 

Vi har i løbet af 2005 haft meget stor 
fokus på, at forbedre de daglige vilkår 
for de aktive på Elitecentret. Det er ny 
lykkedes, at lave samarbejdsaftaler med 
størstedelen af de aktive på Elitecentret, 
deres arbejdsgivere eller uddannelsesin-
stitutioner så de kan træne optimalt og 
få et maksimalt udbytte.

Der er ingen tvivl om, at en ”arbejds-
dag” på 12 – 14 timer (træning, skole / 
arbejde, træning), som ikke giver plads 
til nogen form for restitution er langt 
fra optimal. Den linie er nu brudt og 
de aktive på Elitecentret, kan se frem til 
mindre tid på studiet / arbejdet og mere 
tid til træning og restitution. 

Resultaterne i maraton for 2005 har 
understreget, at i de discipliner hvor vi 
deltager har vi højt niveau, hvilket også 
har været kravet for udtagelse: 
VM Australien: 
Rene Poulsen nr 4 (junior K1)
Rene Poulsen / Theis Iversen 
nr. 4 (junior K2)
Anne Lolk / Mette Barfod nr. 3 
(senior K2)

På ungdom U16 og Junior U18 har 
vi i 2005 i særdeleshed mærket 
Kraftcentrenes arbejde. Det ses både på 
antallet af unge (holdstørrelserne) og 
deres individuelle niveau.  Endvidere 
er det tydeligt, at der trænes mere og 
struktureret i klubberne / Kraftcentrene, 
hvilket vi kan måle på de internationale 
resultater fra sæsonen; Ungdoms OL 
med 2 x guld og 1 x bronze, Junior EM og 
VM kortbane med flere finaleplacerin-
ger, junior EM maraton med 2 x sølv og 
ikke mindst ved Nordiske Mesterskaber, 
hvor resten af Skandinavien stadig går 
og nynner ”der er et yndigt land” efter 
et utal af medaljer.

Vi har haft et rigtig godt samarbejde med 
TEAM DANMARKs Idrætsmedicinske 
team i Farum, som har taget hånd om 
de skader vi har haft i løbet af 2005. 

Vi har i de sidste par år haft et samar-
bejde med læge Erik Skovlund omkring 
almindelig diagnosticering ved syg-
domstilfælde og deraf hurtig behand-
ling. Der hvor Erik har haft meget stor 
betydning for Elitecentret, er i arbejdet 
på, at få styr på de aktives
jernværdier, som i foråret 2004 blev 
konstateret meget lave – generelt. 
Efterfølgende har vi fulgt de aktive 
med en blodprøve hver 3. måned, 
samt igangsat et projekt med TEAM 
DANMARKs diætister omkring kostop-
timering og –registrering. 

Ultimo juni begyndte de aktive på 
Elitecentret med en kost supplering, 
sammensat af Erik Skovlund, bestående 
af B12 vitamin, Aminojern, Folinsyre og 
multivitamin, hvilket ved sidste blod-
prøve – medio september, har vist sig at 
være meget effektfuld da alle igen lig-
ger i ”normal” området. Projektet skal 
afsluttes og evalueres nu og vi skal tage 
stilling til om vi i bestemte perioder af 
året, skal supplere de aktive profylaktisk 
med nævnte tilskud, for at undgå lig-
nende situationer i fremtiden.

Vi ser tilbage på sæsonen 2005 som et 
”vendepunkt” på mange områder og 
frem til en spændende sæson i 2006, 
hvor vi har ambitioner om, at udfordre 
U16 og U18 landsholdsroerne med flere 
træningssamlinger og –lejre fordelt i 
landet, at fastholde succesen ved NM, 
måske lave en medalje ved junior EM 
og i hvertfald sikre stor finaledeltagelse. 
På senior kortbane, at opnå flere finale 
placeringer ved EM og VM og måske 
en medalje i dame K2 1000m. Senior 
maraton landsholdet deltager udeluk-
kende ved VM i Frankrig og kravet for 
udtagelse er medaljer.  

eskil
Fremhæv

eskil
Fremhæv
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København: Nr. Farimagsgade 39, tlf. 33 12 55 22 - Lyngby: Jernbanepladsen 55, tlf. 45 87 04 67
Næstved: Ringstedgade 19, tlf. 55 77 81 69 - Tåstrup: City 2, tlf. 43 71 74 71 - Odense: Slotsgade 16, tlf. 66 11 24 18

Århus: Østergade 10, tlf. 86 13 36 13 - Aalborg: Algade 54, tlf. 98 13 87 33 - Kolding: Jernbagegade 17, tlf. 75 52 22 50
Postbutikken: Baldersbækvej 24, 2635 Ishøj, tlf. 43 55 35 00, fax 43 55 35 25, e-mail: post-butikken@spejder-sport.dk

www.spejder-sport.dk

Hav- & turkajakker
Kanoer
Padletøj
Sikkerhedsudstyr
Vandtæt udstyr
Telte
Soveposer
Proviant
Kogegrej
GPS’er
og meget mere...
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Enmidtjyderykkersydpå

God verdomme!!! 
Sukkel!! Links, links, 
left God dammit!!! 
Tjonge jonge  jonge!! 

AfJakobPixiKaadIversen
For jer der ikke skulle vide 
det, så er ovenstående udsagn 
hollandske gloser af den min-
dre pæne slags spyet ud af en 
hvid vulkan, som er i udbrud 
mindst en gang om dagen. 
Jeg er altid i nærheden og bli-
ver ofte forbrændt, men hvad 
gør man ikke for at blive en 
bedre spiller! 

Jeg hedder Jakob Pixi Kaad 
Iversen og er kajakpolospil-
ler for Silkeborg Kajakklub og 
det danske landshold, og det 
seneste halve år har jeg boet 
og spillet i Deventer, hjem-
byen for verdens bedste klub-
hold og størstedelen af det 
hollandske landshold, som 
for øvrigt også er regerende 
verdensmestre og  storfavo-
ritter til at tage titlen igen i 

Amsterdam 2006. 

I 2002 var jeg så heldig at 
komme på træningslejr i 
Deventer sammen med Skovs-
hoved Roklub som manglede 
en 5. mand. I løbet af den uge 
det varede, knyttede jeg en 
række venskaber, som førte 
ti, at jeg tog alene derned året 
efter - og året efter igen - og 
det førte så til, at de spurgte, 
om ikke jeg var interesseret 
i at komme ned og træne og 
leve sammen med dem i en 
tid. Det endte med, at jeg slog 
til - mod at jeg måtte trække 
min bror Jeppe med efter et 
par måneder 

Ofte tager jeg mig selv i at 
tænke, hvad det lige er jeg 
laver hernede, og hver gang 
ender jeg op med samme kon-
klusion: At det hverken skyl-
des en dårlig opvækst eller 
uheld fra oven, men fordi jeg 
er vild med livet hernede på 
trods af, at den hvide vulkan 
ofte spyr i min retning. Den 

hvide vulkan hedder også 
Van Arkens og er som træner 
- om nogen - årsagen til at 
Deventer er det absolut bed-
ste hold i verden. Han er 47 
år og deltager i hvert eneste 
træningspas på lige fod med 
os andre spillere. 

Deventer KV er en meget 
sammentømret enhed. Man 
træner sammen hver dag, spi-
ser kinesisk hver tirsdag, går 
i biografen om onsdagen og 
får Martin til at lave bøn-
ner til holdet om torsdagen 
- hvilket han nægter men 
ender med at gøre alligevel 
- og går på markedet om fre-
dagen og spiser fisk. Og så 
drikker man øl, mange øl. Det 
er svært at forstå, at nogen 
som er så ultraseriøse som 
disse, tillader sådan noget 
som øl, og når man som jeg 
med kaproningsbaggrund er 
vant  til at se fladvandsroerne 
derhjemme løbe rundt med 
deres forskellige moderne 
drikke og skemaer, så var det 

noget af en omvæltning. Men 
når man så træner med dem 
hver dag og erfarer, at de er 
lige så veltrænede og stærke 
som de bedste af de bedste 
kaproere i DK, så accepterer 
man det og glemmer alt om 
at forklare humlebien, at den 
ikke kan flyve fordi den er 
for tung. 

Nu er det så småt ved at 
blive koldt og mørkt hernede, 
men så har man fået lavet en 
illumineret bane, som vi så 
bruger i hverdagene, hvor vi 
først starter kl. fem og oftest 
lægger ud med vægttræning. 
Rohandsker er der ikke noget 
der hedder - og det gælder 
hele året - og man spiller 
naturligvis udendørs hele året 
med fuld kontakt, også selv-
om der er sne og frost. 

Men vi gør det som sagt ikke 
pga. dårlig opvækst eller 
uheld fra oven, men fordi vi 
kan li det. (og så smager de 
hollandske øl sku’ godt) 

POLO

Foto:Anne-MetteMortensen
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Wow,detbliverdaenudfordring!
–Detvardetjegtænktesidsteårpådet
hertidspunkt,dajegsadogskrevet
indlæg,lidtmagentildether,somjegnu
skriverindledningentil…

Forhvorilåudfordringenså?
Jo, den lå i, at jeg gerne så, at denne 
sæson 2005 skulle blive/være lige så god, 
rent resultatsmæssigt, som sidste sæson, 
hvor vi til NUM og Bochum, kom hjem 
med nogle fantastiske resultater – mange 
snakkede allerede da om, at vi danskere 
da vist nok lige fik vist de andre nordiske 
lande, hvor David havde købt øllet – og 
hvor han - efter at have lammetævet 
Goliat - fik pant for flaskerne, for der 
blev ikke levnet ret meget til de andre 
nationer.

Man kan sige, at sæsonen i år også skulle 
vise, om jeg som træner og med de 
principper/træningsfilosofier jeg træner 
ud fra, ville kunne stå distancen, at der 
var fornuft i galskaben, så at sige. Jeg 
gjorde det sidste år, at jeg oppriorite-
rede samlinger og træningslejre, så U-16 
landsholdet kunne lære at fungere som 
et hold, og få så meget tid som muligt i 

de både, de nu skulle sidde i. 

Sidste år var det på frivillig basis, hvilket 
betød, at jeg samtidig med en KCK-som-
merlejr, trænede vores U-16 landshold.

I år fik jeg det sådan, at der blev sat 
penge af til at aflønne mig lidt, plus at 
der så også var penge til at afholde 3 
samlinger og 2 træningslejre, én i for-
bindelse med EYOF (European Youth 
Olympic Festival) – i folkemunde bedre 
kendt som Ungdoms OL og så en træ-
ningslejr til, op til NUM i Maribo, hvor 
jeg stillede med et meget stort hold.

Af internationale stævner kan jeg nævne, 
at vi har deltaget i 3: 
Bochum: 3 Guld
 1 Bronze
U-OL:  2 Guld 
 1 Sølv 
 2 Bronze
NUM:  28 medaljer i alt, fordelt på  
 følgende:
 13 Guld
 7 Sølv
 8 Bronze

Jeg tror, at hvis vi sidste år havde haft 
mulighed for at tage lige så mange aktive 
med til Finland, så havde det også været 
i den størrelsesorden!

Spørgermanmigomdenstørsteoplevelse
iår?
 Ja, så vil jeg have svært ved at svare, 
for jeg synes, at alle stævnerne i år, har 
været fantastiske! Èt stævne står dog 
lidt over de andre, nemlig U-OL, hvor 
vi på fornemste vis sikrede Danmark 
nogle meget, meget flotte medaljer til 
et arrangement, som overgik alt, hvad 
jeg overhovedet havde kunnet forestille 
mig! En stor tak til alle de forældre og 
familier, som havde valgt at tage af sted 
til Lignano for at støtte det danske kajak-
hold – det er ikke løgn, når jeg siger, at 
man som deltagende træner og aktiv, fik 
gåsehud, tårer i øjnene og kuldegysnin-
ger, når man så flaget gå til tops og hørte 
alle stemme i og brøle ”der er et yndigt 
land” helt ud! 

At vi kommer hjem med så mange 
medaljer er også et synligt bevis på, at 
vores visioner med kraftcentrene fun-
gerer: Aldrig har vi haft så mange gode 

Sæsonen2005–SetgennemdesmilendeøjneafU-16landsholdstræneren

ELITE

AfChristianGrau  



U-16 roere som i de sidste sæsoner! Det 
er skønt, og jeg glæder mig over det hver 
gang, jeg er af sted som U-16 træner!

Som jeg skrev tidligere, så fik jeg, da 
jeg startede som U-16 landsholdstræner, 
DKF’s støtte til at ændre en del på struk-
turen omkring U-16 landsholdet. Det 
betød, at jeg i samarbejde med Morten 
Rodwitt fik indlagt 4 samlinger og 1 til 
2 træningslejre i løbet af sæsonen. Noget 
som jeg mener, er én af grundene til, at vi 
er begyndt at klare os så godt både i K1, 
K2 og K4, fordi vi nu har tid til at fordybe 
os og arbejde med de aktive på en mere 
intens måde. Som et lille kuriosum kan 
jeg da lige nævne, at vi halvanden time 
inden drengene roede K4 500m finale til 
U-OL, faktisk flyttede rundt på drengene, 
da vi gennem samtale med drengene 
mente, at de ville sidde bedre på den 
måde… Vi satsede og det virkede, for de 
fik en flot bronze!!! 

Alle de aktive på U-16 holdet har brugt 
meget tid på at træne i mandskabsbåde 
til samlinger og træningslejre, så alle er i 
stand til at ro med hinanden, noget som 
også er en udbredt praksis at træne rundt 

om på kraftcentrene i landet! 

Lykkedesdetså?
Ja, det mener jeg, at det gjorde! Jeg havde 
et succeskriterium, der lød på, at vi som 
minimum skulle vinde lige så mange 
medaljer, som sidste år til NUM – hvilket 
vi gjorde!!! En anden ting som jeg prio-
riterer meget højt, er jo den rent sociale 
del af at få et hold til at fungere… Noget 
som jeg også mener lykkedes rigtigt godt 
– sjældent har så mange unge hygget sig 
så meget mellem passene som den hér 
flok – enkelte er blevet kærester, rigtig 
mange er blevet rigtigt gode venner.

En kæmpe tak til et hold, som har givet 
mig så mange gode oplevelser, resul-
tater og tårer i øjnene – og tak for den 
fine fødselsdagssang til NUM, hvor jeg 
”valgte” at fylde 30årJ For nogen af jer, 
er det på gensyn i ’06 og til andre er det 
et held og lykke, som skal følge jer ind i 
det nye år!!! 

”Vær stolte og tro på jer selv!”

Afrunding
Sæsonen 2006 ligger lige om hjørnet. 
Kajakergometrene rundt om i klubberne 
er smurte og klar til at blive tæsket igen-
nem, rolufferne er måske allerede sat på 
pagajen, vægtskiverne støvet af, og allere-
de hér begynder den næste sæson at tage 
form, for det er igennem de mørkeste 
måneder, at vinderne viser forskellen på 
blot at ”ha’” lyst til at ro stærkt og vinde 
og på ”at ville det hér mere end noget 
andet!” 

Jeg sidder i skrivende stund allerede og 
glæder mig til næste års sæson, hvor jeg 
håber at få lov til at arbejde videre med 
U-16 landsholdet, for jeg har masser af 
lyst, energi og ideer til, hvordan vi kan 
gøre det endnu bedre!!! 

Vi ses på vandet!!!

Med venlig hilsen
Christian Grau, U-16 og KCK træner
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Juleneroveros,ogsåerdettidtilatfindepå
ønskertiljulemanden
Hvis det kniber at finde på, så er her 8 gode gaver enhver kajakroer vll elske:

Vandtætpose–slutmedbekym-
ringeromb.la.vådttøjpålangturen
En kvalitets pakpose i blød plast. 
Den vejer næsten ingenting og er 
samtidig meget stærk og holdbar. 
Rullelukningen sikrer en hel vandtæt 
pose, der er velegnet til transport af 
fx tøj, når du skal på tur. Pakposerne 
findes i mange varianter og prislag, 
bla. en gennemsigtig plast, der giver 
dig et godt overblik over dine med-
bragte ting.
Den viste model på 20L koster 99 kr.

Neoprenfingerhandsker
–vildmedatroomvinteren?
Så er neopren fingerhandsker lige sagen. 
Fingerhandskerne er i 2 mm neopren 
og gode til de kolde måneder på 
vandet. De holder dine hænder 
varme og giver samtidig god bevæge-
lighed og et godt greb om pagajen. 
Fås i størrelserne S-XL. 
Den viste model koster 249 kr.

Neoprenrosko–fleksibelogbeskyttende
Neopren sko er en fantastisk opfindelse, hvad enten 
du sætter i fra vandkanten eller bro. Skoen er i 2,5 
mm. neopren med velcrobånd, der kan justeres over 
svangen. Den har en kraftig PU sål og er forstærket 
i hæl og på overside af fod. En let sko, 
som passer perfekt til allround brug.
Den viste model koster 249 kr.

Vandtætlygte–rarathavevedhånden
En lille smart og let sikkerhedslygte, der sæt-
tes på svømmevest, tøj etc. Giver stor synlig-
hed, og er rar at have i en evt. nødsituation. 
Lygten blinker 50-70 gange i minuttet (op til 
12 timer) og har 30 timers batterilevetid.
Den viste model koster 199 kr.

Paddlefloats–kanreddeliv
Paddlefloats er et godt 
værktøj, der giver dig 
mulighed for at få fat i båden 
igen og komme op i den. Der er 
mange forskellige slags paddlefloats 
tilgængelige på markedet. Det kan derfor 
være svært at bedømme, hvilke der fungerer bedst. 
Du bør dog som udgangspunkt vælge de paddle-
floats, som er nemmest at puste op. 
Den viste model koster 350 kr.

 Vandtætførstehjælpskit 
 –denekstrasikkerhed
  Et vandtæt førstehjælpskit er 
  næsten uundværlig og kan
  bruges i alle former for uden-
   dørsaktiviteter, herunder  
   kano-og kajakroning.
  Det vandtætte materiale sik-
rer, at kittet er beskyttet og bliver holdt tørt. Det 
er nemt at åbne og tage i brug, hvis situationen 
opstår. Stropperne giver dig mulighed for at sætte 
det på dit bælte eller over skulderen, ved at mon-
tere en skulderstrop. Der findes flere forskellige 
størrelser, og alt efter størrelsen på kittet, har du 
mulighed for at supplere kittet op med dit eget 
udstyr. Den viste model koster 200 kr.

Omdanditliggeunderlag
tilenbehageligstol
Tag dit selvoppustelige ligge-
underlag og betræk det med 
et smart stoleovertræk med 
justerbare stropper. Du kan 
nu omdanne dit underlag 
til en komfortabel stol, når 
du er på tur i det fri. Det er 
både nemt og hurtigt. Den 
viste model koster 269 kr.

12 KANO&KAJAK4/2005

Kompas-Undgåatblivevæktilsøs!
Der findes kompasser, som er
designet specielt til brug på vandet.
Kajakkompasset kan monteres 
direkte på kajakken - og der bliver det 
siddende! Desuden vil det til enhver tid 
være synligt, når du har brug for at tjekke din retning. 
De er designet således, at selv de mest ekstreme bølger på 
havet, ikke vil påvirke din aflæsning. Der fås kajakkompasser 
i mange forskellige varianter. Den viste model koster 599 kr.
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Eller beretningen om hvorledes 
vi i en moden alder gjorde det 
alle går og drømmer om, men 
aldrig får gjort. I bor stadig i 
Danmark - vi har startet ny virk-
somhed i Spanien.

Efter 10 år i front med havkajakker i 
Danmark, mente vi, at det måtte være 
på tide, at der kom nye kræfter til i vores 
virksomhed. Ikke fordi vi følte os gamle, 
men arbejdsbetingelserne i Danmark er 
nu engang sådan, at vi ikke kunne sætte 
tempoet ned.

Altså, vi solgte virksomheden, huset, 
bilen, motorcyklen o.s.v. - nu skulle der 
ske noget nyt. Idéen var - modsat alle 
andre - at vi ville arbejde i 10 år i udlan-
det, og så vende hjem til Danmark, ven-
ner og familie, der så forhåbentligt var 
udvidet med børnebørn.

Vi valgte et land inden for EU med 
arbejdskraftens frie bevægelighed, selv 
om det alligevel ikke er helt let at etab-
lere sig under fremmede himmelstrøg. 
Det skulle jo selvfølgelig være noget 
med kajak - og der skulle gerne være tid 
til, at Dorit og jeg selv kunne ro en tur 

 - og jeg ville jo også gerne gøre lidt mere 
ved min løbetræning, fiskeriet og måske 
genoptage dykningen. Det skulle jo også 
være et spændende sted at ro rent natur-
mæssigt - og for os betød det høje klip-
per med masser af spændende huler 
og idylliske badestrande i små vige, 
omkranset af klipper og pinjer. Og helst 
en mindre ø, så man altid kan finde læ 
inden for en rimelig afstand. 

Efter at have studeret topografiske atlas 
i timevis, var der kun Menorca og Malta 
tilbage, der opfyldte ovennævnte krav. 
Malta er lidt sværere at nå, ligger en del 
længere væk, og turisterne er fortrinsvis 
ældre mennesker, der skal ned og spille 
golf. Altså Menorca - here we come.

Vi bookede en 10 dages tur i marts og 
kørte øen rundt og talte med en masse 
mennesker - og fandt  en masse beskyt-
tede bugter, hvor man lejede sit-on-tops 
ud - ingen rigtige adventure-ture, som vi 
gerne ville lave. På kortet havde vi fun-
det 3 steder, der havde første prioritet, 
og endelig den 6. dag lykkedes det os 
at få en kort samtale med Pedro, der er 
Menorcas guru inden for bådsporten - og 
herunder vejret. Efter at have forklaret 
ham hvad vi ville, satte han en stor 
olieret finger på Punta Prima og fortalte  

hvorfor. Det lød jo meget fornuftigt, så 
vi tog ud og kikkede på stedet.

På 8. dagen købte vi Sa Mitgera 8, som 
vi var faldet pladask for - 200 m fra 
stranden. Et lille hus med muligheder 
og den synlighed og lette adgang med 
en stor trailer, som havde manglet ved 
så mange huse. Og så havde vi råd til 
det - det er Københavnerpriser så det 
klodser. Nå, hjem og pakke. Den 18. 
april var vi på Menorca igen, underskrev 
de sidste papirer og flyttede ind i huset. 
Dvs. vores samlede bohave var under-
vejs i en container, men vi havde jo 
selvfølgelig sørget for, at kajakker, veste 
og overtræk kom kort tid efter direkte fra 
Italien - og vores pagajer havde vi med 
hjemmefra. Så kunne vi da komme på 
kajaktur. Vejret var udmærket, og ind i 
mellem maling af diverse rum, bygning 
af kajakstativ osv. blev der også tid til at 
påbegynde vores tur hele vejen rundt 
om øen i små etaper (se evt. turbeskri-
velserne med billeder på www.menor-
kayaking.com). Vi havde købt bil den 
første dag - og fået den, selv om vores 
papirer jo ikke var i orden endnu - flink 
sælger. Men en tagbøjle til netop den bil 
var umulig at opdrive, så i begyndelsen 
brugte vi 2 kosteskafter og kørte ikke for 
langt væk. Så fandt vi endelig et sted, 
hvor de var indstillet på at skaffe dem 
hjem til os - service er nemlig ikke et 
ord, der kendes her på øen - jo, hos os 
selvfølgelig. Også da vi skulle have trai-
leren blev vores tålmodighed stillet på 
prøve - det tog 3_ måned, og vi skulle 
betale uden at kunne få hverken tegnin-
ger eller billeder. Iflg. ordbogen betyder 
mañana ”i morgen”, men her betyder 
det snarere ”i næste uge - måske”. Hvis 
du ikke rykker, råber lidt, klager din nød 
osv. med passende mellemrum, så får du 
ingenting.

Endelig kom containeren og med den 
også en masse arbejde og en PC, så Dorit 
kunne gå i gang med hjemmesiden, 
men der var heldigvis også en prioritet 
der hed roning og opdagelse - det var 

Dukanogså...hvisduvil!
AfDoritogJørgenSkovmand

MENORCA



rigtigt spændende. Øen er ca. 50 km 
lang og 20 km bred. Sydkysten, hvor 
vi bor, er meget varieret: Fra den lange 
flade strand i Son Bou til de stejle klipper 
i Cala en Porter, fyrretræsklædte bug-
ter med smukke sandstrande, bakkede 
landskaber og forrevne klippekyster, der 
er perfekte til rock-hopping, hvor man 
øver styretag og kantning rundt om og 
mellem klipper, der ligger spredt med 
rund hånd - rigtigt sjovt.  Nordkysten 
er mere ensartet barsk, men ikke nær 
så øde som vi troede. Også her er der 
sjældent mere end nogle få kilometer 
mellem de mulige landingssteder, men 
trods den fremherskende nordenvinds 
(Tramontana) rasen, er der langt flere 
huler sydpå.

Der er området mellem Es Canutells 
og Binidali med op til 30 m høje klip-
per, der er hullede som en si. På de 
3-4 km er der vel 10 huler, hvor over 
halvdelen er i absolut topklasse fx min 
favorit, som Dorit først var roet forbi, 
fordi indgangen kun var 1 m høj (og 
så er der normalt ikke nogen dyb hule 
bagved). Jeg kunne imidlertid ikke se 
bølgeslaget inde i hulen, så det skulle 
undersøges - og siden har vi været der 
igen - medbringende pandelampe. Med 
så lille en indgang er det ikke altid man 
kan komme ind, men bagved er hulen 5-
6 m høj og med plads til 20 kajakker. Da 
bølgerne ikke kan slå ind i hulen, er der 
masser af stalaktitter, fx én på 40-50 cm, 
der er kridhvid - den håber jeg virkelig 
souvenir-jægere vil lade være i fred, så 
alle kan nyde den.

Menorca kaldes også den blæsende ø, 
og det er nok ikke helt forkert, men det 
giver kun en ekstra lille udfordring - hvis 
man da ikke søger til læ-kysten.  Iflg. de 
lokale har det været den koldeste (max. 
33 grader), tørreste (1 tordenskylle på 
3_ måned) og mest blæsende sommer i 
mands minde - vi har nu ingen grund til 
klage. Alle vi snakker med derhjemme 
er misundelige på vejret, men det er 
ikke derfor vi er taget herned. Nok er  

det dejligt i et halvt år bare at tage korte 
bukser og T-shirt på om morgenen uden 
at tjekke vejret. Næh, det er nok mere 
vandets temperatur, der er den helt store 
fordel, fx til kursister, der ikke bævrer af 
kulde, når de har øvet et par rednings-
øvelser, eller risikoen for afkøling hvis 
man vælter undervejs. Vi har altid sat 
rosæsonen til at være hele året, men 
her er det da meget behageligere. Så kan 
vandet selvfølgelig også bruges til at 
dykke/snorkle i, og op til 50 m sigt har 
jeg da set - fx da jeg lå i overfladen over 
ca. 150 barracudaer og følte mig meget 
lille og sårbar.

Pga. øens beskaffenhed (og vores erfa-
ring) var konceptet klart hjemmefra: 
Guidede ture, hvor vi er med for at gøre 
turen til den gode, positive oplevelse (og 
altid til dem uden erfaring). Udlejning 
til de erfarne (Havkajakroere el. .lign.) 
eller et Kursustilbud, så de bliver det. 
Heldigvis er selve øens historie og natur 
også meget interessant, så der er noget at 
se på for den del af familien, der af den 
ene eller anden grund ikke kan/vil med 
ud at ro - det kunne fx være fordi vi har  

sat en aldersgrænse på 15 år for at ro i 
enkeltkajak. Opefter har den ældste roer 
været 79 år - han fik en tur med Dorit i 
2´eren, ligesom børnene kan få. Nu har 
vi også købt et par mountain-bikes til 
udlejning, da der er en masse spænden-
de stier i landskabet, hvor der også kan 
løbes og vandres. En flot natur, der ikke 
er så afsvedet som fx Mallorcas, da vi har 
højere luftfugtighed.  Med tiden skal vi 
nok kunne få Menorkayaking til at løbe 
rundt - så det går jo nok alt sammen 
- med den indstilling skal vi nok blive 
integrerede - siestaen har vi selvfølgelig 
straks indført.

Med højt løftet pagaj

Dorit & Jørgen Skovmand, Sa Mitgera 8, 
ES-07713 Punta Prima, Menorca, tel: 
+34 971 15 95 49

KANO&KAJAK4/2005 15



AfJanDarfeldt
Foto:JanChristensen,SportsFoto

I anledning af Danmarks Olympiske 
Komités 100 års jubilæum afholdt 
Danmarks Idræts-Forbund på 
Københavns Rådhus den 28. oktober en 
reception for komiteens ledere, samt alle 
nulevende danske medaljetagere gen-
nem tiderne.

Fra Dansk Kano og Kajak Forbund havde 
vi den glæde, at kun én var nødt til 
at melde afbud. Derfor var hele 10 
kano- og kajakmedaljetagere tilstede ved 
receptionen. 

Det lykkedes for vor fotograf at få alle 
samlet til et kano og kajak ”familiebil-
lede”.

Det var dejligt at se alle vor sports store 
stjerner gennem tiderne i meget fin 
form og humør.

Øverst fra venstre: 
Erling Jessen (Pagaj. Bronze 4 x K1 
500m i Rom 1960) - Helmuth Sørensen 
(Skovshoved. Bronze 4 x K1 500m i 
Rom 1960) - Tove Søby (Kastrup. Bronze 
K1 i Melbourne 1956) - Henning Lynge 
Jakobsen (Nybro. Sølv C1 1000m, 
Bronze C1 500m i Los Angeles 1984) 
- Erik Hansen (Pagaj. Guld K1 1000m i 
Rom 1960, Bronze K1 1000m og Bronze 
K4 500m i Mexico 1968) - Christian 
Frederiksen (Lyngby. Sølv C2 1000m 
i Barcelona 1992) - Peer Norrbohm 
(Lyngby. Bronze C2 1000m i Tokyo 
1964)

Nederst fra venstre: 
Finn Haunstoft (Gladsaxe. Guld C2 
1000m i Helsinki 1952) - Arne Nielsson 
(Nybro. Sølv C2 1000m i Barcelona 
1992) - John Rungsted (Lyngby, Bronze 
C2 1000m i Tokyo 1964).

Nordeuropa’s største udvalg i 
havkajakker, friluftsudstyr og 

tilbehør.

Stedet hvor du også fi nder 
julegaverne til en du holder af

Fredericia    75 95 44 33
Århus     86 97 44 33 
København    35 38 44 33

www.havkajakken.dk 

Havkajakken & Friluftsliv
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Spar t id og penge med Danske Ekstra

– en pakke med alt det, en bank kan gøre for at lette din hverdag.

For 25 kr. om måneden har du bl.a. mulighed for at få

• Visa/Dankort

• Danske American Express® Card

• Danske MasterCard Basis

• kredit

• attraktive rentesatser

Før vi tilbyder kort og kredit, skal vi vurdere din økonomi.

Kom ind og få en gratis smagsprøve på Danske Ekstra

• personlig rådgivning

• Danske Netbank og e-Boks

• vekslet valuta uden gebyr

• Kortstop-aftale.

185x250_Danske Ekstra  03/11/05  12:34  Side 1
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AfTrineGrønbekHamborg

Det skånske landskab er fuldt af små søer og åer, som er meget 
velegnede til udflugter med kano. Hvis du søger udfordrin-
ger, kan du udforske nogle af de større søer eller havet langs 
kysterne. Med en kano- eller kajaktur i Skåne bliver du næsten 
ét med naturen.
 
Et område, som er kendt som meget velegnet til kano- og kajak–
roning, er den øverste del af Helgeån fra Smålandsgrænsen 
ned til Osbysjön. Det giver en spændende og afvekslende tur 
med små vandfald, hvor det kilder let i maven. Nedre Helgeån 
og Kristianstads Vattenrike byder på kajakroning og bådsafari. 
Der er mange forskellige dyrearter såvel under som over over-
fladen. 

Afslappendesøer
Immeln er et af de mest populære steder til kano- og kajak-
roning i Skåne. Søsystemet ligger i gamle ”snaphane-bygder” 
på grænsen mellem Skåne og Blekinge, som var tilholdssteder 
for de fredløse i den svensk-danske krig sidst i 1600-tallet. 
Nåleskoven dominerer i området, der somme tider kaldes 
Sydsveriges sidste rigtige vildmark.
Ivösjön er Skånes største, dybeste og efter manges mening 
smukkeste sø. Her er mulighed for landgang i smukke vige, 
på øer og holme i den næsten cirkelformede sø, som omgiver 
Ivön i midten. Du kan leje alt, du har brug for til en dagtur 
med familien eller en weekendtur rundt om hele søen. 

Spændendehav
For at padle langs Skånes kyst kræves det ofte, at man er i 
besiddelse af både kajak og erfaring, men der er også mulighed 
for guidede ture. Turen langs Skånes kyst er afvekslende og kan 
nemt kombineres med let tilgængelige kultur- og naturople-
velser. En favorittur for mange er rundt om øen Ven med den 
smukke kyststrækning. 
Et andet alternativ er at ro fra Torekov til Hallands Väderö. 

Allemandsret
I Sverige har alle mennesker ret til at færdes frit i naturen. Man 
må færdes i skov og på mark, plukke vilde bær og svampe, 
bade, sejle på søer og elve, slå telt op, tænde bål og passere ind 
over indhegnede områder. 

Denne ret findes ikke lignende andre steder i verden. Den 
indebærer, at man har ret til (også som udlænding) at færdes 
overalt, men den siger samtidig, at man skal tage vare på natu-
ren og undlade at ødelægge eller svine den til. Den er udfær-
diget som en lov, der giver mulighed for strafforfølgelse, hvis 
den bliver overtrådt - helt op til 6 måneders fængsel. 

Allemandsretten giver dig fri mulighed for at opleve naturen i 
kano på tæt hold, så pak tasken og tag til Sverige på eventyr!
 

Tagpåkanoturinabolandet
-Sverigebyderpåstorenaturoplevelser

TEMA
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Nyd den skønne 
svenske natur og 

retten til at slå telt 
op og tænde bål 
hvor du har lyst

Fotografog©:
PeterRosén/Norrlandia
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CaféSjöstugan
Kanoudlejning om sommeren. 
2 kanoer. 
Blåbärsstigen 4, VITTSJö,
HäSSLEHOLM 
0451-230 35 

Cliffordhavs-&kustpaddling
Grundkurser i padling af kajak 
og kano. 
Fornminnesvägen 7B , JONSTORP, 
HöGANäS 
042-36 73 12 

Djupadalsmölla
-kanotuthyrning
Kanoudlejning med fiskemulig-
heder, en- eller flerdagsture, logi i 
shelter, telt eller på bondegård. 
Djupadalsmölla 4965,
 LJUNGBYHED, KLIPPAN 
0435-77 00 41 

FriluftsfrämjandetiHässleholm
Kanoer og stativ til leje. Flydeveste 
og pagajer inkl. Kanoerne er ved 
Finjasjön og ved siden af er der 
en grillplads, som du som lejer, 
må bruge. 
HäSSLEHOLM 
0451-811 26 

HelgeånsKanotled
Veludbygget kanorute fra 
det sydlige Småland ned till 
Osbysjön. Kanokort findes. 
Kanochecksystem gælder på 
ruten. 
Osby Turistbyrå, Lars Dufwa,
Marklunda,  OSBY 
0479-165 51
 
Höjalen
8 kanoer til leje. 
Björkholm,  VITTSJö, 
HäSSLEHOLM 
0451-290 55 

ImmelnsKanotcenter
Udlejning af kanoer og kajakker 
i en eller flere dage. Komplet 
udrustning til overnatning. 
Personaleudflugter m.m. 
Immeln, SIBBHULT, ÖSTRA
GöINGE 
044-962 80 

Ivö-BåtogKanuudlejning
Ärkebiskopens väg 101,
 FJäLKINGE, KRISTIANSTAD 
044-521 88 

JägersboFamiljecamping
&Stugby
Bådulejning. Kano/robåd: 50 
SEK/time, 200 SEK/dag. Pedalbåd: 
90 SEK/time. 
Sätofta, HööR 
0413-55 44 90 

Kajakker-Klingheimsudlejning
&ture
Salg og udlejning af kajakker. 
Tivoligatan 6 ,  KRISTIANSTAD 
044-21 02 10 

KanotcentraleniStockamöllan
En kanotur på Rönneå med start i 
Stockamöllan. Kanoudlejning. 
Smidarevägen 14,
STOCKAMöLLAN, ESLöV 
0413-54 41 50 

Kanotuthyrning
FriluftsfrämjandetiOsby
Ebbarpsvägen, OSBY 
0479-133 19 

KanotuthyrningSnogeholmsjön
Kanoudlejning. Inkl. redningsve-
ste. Max fire timer, max 3 perso-
ner pr. kano. 
Snogeholm, SJöBO 
0416-160 65 

KanotuthyrningSövdesjön
Lej kanoer. 
SöVDE, SJöBO 
0416-160 48 

Kanotuthyrning,EFS-Gården
Gå en tur, sejl i en kano, prøv 
fiskelykken eller tag en dukkert 
i de naturskønne og fredelige 
omgivelser med Åsljungasøen. 
EFS-Gården, Ånhultsvägen 31,
ÅSLJUNGA, ÖRKELLJUNGA 
0435-46 00 54 

Kanotuthyrning,Hjälmsjön
Missionsgården Strandhem, 
Smålandsvägen,  ÖRKELLJUNGA 
0435-500 77 

Kanoudlejning
Kanoudlejning ved Strandängens 
camping. Flydevest inkluderet i 
prisen. 
BROMöLLA 
0456-255 93 

KanoudlejningiYngsjö
Kanoudlejning i Yngsjö. 

Gamla Byvägen 82, YNGSJö,
KRISTIANSTAD 
044-23 19 40 

KullaÄventyr
3 specialer i samarbejde: dyk-
ning, klatring og kano. 
Kullabergsvägen 110, MöLLE,
HöGANäS 
042-34 79 99 

KvarnbackasKanotuthyrning
Wisseltofta Gård, Pl 1309,  
VISSELTOFTA, OSBY 
0479-401 21 

LöddeBåt&Kanotcenter
Udlejning og salg af kanoer og 
robåde samt salg af fiskekort til 
Lödde Å/Kävlingeåen. 
Backavägen, Lödde Å,
LöDDEKöPINGE, KäVLINGE 
046-70 96 83 

Löddekanotklubb
Backavägen, Lödde å,  
LöDDEKöPINGE, KäVLINGE 
046-70 90 64 

MalmöKanotklubb
Her kan du leje kanoer for et par 
timer eller en dag. 
Malmöhusvägen, mittemot
Tekniska museet, MALMö 
040-97 20 47 

MartinsRökeriochCamping
Kanoudlejning i Yngsjö. 
Furubodavägen 73-13, Nyehusen,  
YNGSJö, KRISTIANSTAD 
044-23 13 78 

MatsAnderssons
kanotuthyrning
4 kanoer. Udkørsel og hentning. 
Hovdalavägen 71, HäSSLEHOLM 
0451-182 73 

Mölleholmensroddbåtar
-uthyrning
Ro på Helge Å. 500 kr. pr. dag, 
250 for en halv. 
Åvägen 62 A, Mölleholmen,
ÅHUS, KRISTIANSTAD 
044-24 88 15 

PensionatKlinta
Kanoudlejning. Vi pakker gerne 
en god madpakke til dig. Kano: 
40 SEK/time (mindst 2 timer), 
200 SEK/døgn. Robåd: 40 SEK/

time (mindst 2 timer). 
Klinta, HööR 
0413-333 01 

Roddbåtsuthyrning
Bruksvägen, ÖRKELLJUNGA 
0435-523 00, 0702-47 44 79 

Roddbåtsuthyrning,Värsjön
Stephan Ekelund, 
Skånes Värsjö, SKåNES
FAGERHULT, ÖRKELLJUNGA 
0433-500 45 

SjörrödsKanotuthyrning
Kanoudlejning ved Finjasjön. 
Udlejning af kanoer og kajak. 
Kanoerna udgår från Sjörröd. 
Hentning (SEK 300:-/10 km) 
Spiggvägen 14, Sjörröd,  
HäSSLEHOLM 
0451-826 19 

SkåneMarin
Sejl i kano på Rönne å. Udlejning 
af kanoer. Transporter kan arran-
geres efter ønske. 
Hamnen, Skälderviken,  
ÄNGELHOLM 
0431-203 00 

SpecialSportSchoolAB
I Mölle ved foden af Kullen har 
Special Sport School sin hjem-
base. Havet, bjerget og skoven 
giver en spektakulær ramme. 
Dykkerudflugter, speedbådssafari, 
vandscooter. 
Mölle Hamn, MöLLE, HöGANäS 
042-34 77 05 

StissesSport&Fritid
Sejl i kano på Rönne å. Udlejning 
af kanoer. Transporter kan arran-
geres efter ønske. 
Gulmårevägen 6 D:2, Stora Hult,  
VEJBYSTRAND, ÄNGELHOLM 
0431-45 30 38 

StrandängensCamping
&Vandrarhem
Robåd uden motor. Redningsvest 
medfølger. 
BROMöLLA 
0456-255 93

TorstenNilsson,Båtuthyrning
Pl 3627 Näset, OSBY 
070-380 80 17 

(kilde: www.skane.com)

HerfinderduudlejningsstederiSkåne
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AfThomasSørensen
Foto:RejsejournalistenApS

Herkunnejegsagtensbrugeenuge.
Kunca.2timerskørselfraØresundsbron
-midtiSverigessydligstevildmarktætpå
OlofströmiBlekinge–liggerfleresam-
menhængendesøerbareogventerpå
kanofolket:Halen–Raslången–ogden
storeImmeln.Herskaljegoverigen!

KanotcentraleniOlofström
Hundredvis af danskere har allerede fun-
det vej til dette paradis og valfarter her-
til. Men området er stort, og der er plads 
til mange flere. Selv har jeg kun sat en 
enkelt dag af til kanoturen – og det er 
alt for lidt. 

Vejret er perfekt, da vi ankommer til 
Halens Naturreservat og friluftsområde. 
Hele naturreservatet er skabt for at give 
muligheder for et aktivt friluftsliv. For at 
få fuldt udbytte af naturen, er det gen-
nem regulativer fastlagt, at der fortsat 
skal findes løvskov og skovarealer, hvor 
træfældning ikke længere er tilladt. Disse 
dele af naturreservatet vil så efterhån-
den udvikle sig og fremstå som uberørt 
urskov. 

Lige ved campingpladsen finder jeg 
Kanotcentralen Olofström, der drives af 

Lena og Lennart Peter. Vi får udleveret 
et meget detaljeret kort med angivelse af 
shelters/overnatningssteder og bålplad-
ser, bæresteder o.m.a. Så iført rednings-
veste tager vi ud på søen. 

PåÖstersjön
Med mig har jeg Margarethe og Loris. 
Da Loris også har sin hund med, er 
det bedst, at vi benytter 2 kanoer. Tre 
personer plus hund i samme kano – det 
går ikke! Turen går tværs over Östersjön 
- mod sydvest og det varer ikke længe, 
før vi støder på de første fugle. Her er 
rugende måger på flere af klippeskærene 
i søen, og gæs ses hele tiden svømme tæt 
på kanoen. 
 
Halen
Vi padler gennem et smalt farvand og 
kommer nu ud i Blekinges største sø, 
som dækker 3,5 km2. Søens længde er 
6,5 km og største bredde er 1,5 km. Søen 
ligger 68,4 meter over havet og har det 
dybeste sted - på 22 m - lige nord for 
Ferön. Vi skal være særligt opmærksom-
me på de mange undersøiske skær, som 
findes lige under vandoverfladen. Flere 
steder opdager vi først skæret i sidste øje-
blik - men det går - uden kollision. 

Søen er et herligt område for os, der 
elsker friluftslivet. Omkring søen rejser 

skoven sig, dels med løvskov, men også 
med blandet bevoksning og åbne mark-
arealer. Ind i mellem skimtes de små 
bysamfund - ofte blot et par nærliggende 
gårde.  

Fika
Vi padler syd om St. Norrön og finder 
en ”øde” ø, hvor jeg ene mand strander 
med to kvinder og en hund! Hvad gør 
jeg nu? Jo, får serveret kaffe og brød - så 
vi ”fika” rigtigt. 

Vejret skifter lidt, og det begynder at 
blæse en smule op. Loris beslutter derfor, 
at det er bedst hun vender om, da hun er 
alene om at ro kanoen og ikke vil føres 
væk af strømmen. 

Baggaboda
Margarethe og jeg padler på tværs af 
Halen og nordpå langs vestsiden af søen. 
Ved den lille ø Ferön midt i søen ser vi 
en ørn lande i toppen af et træ. Måske 
har den rede her? Vi forsøger at komme 
nærmere, men da vi er få meter fra øen 
letter ørnen, og med sit store vingefang 
svinger den sig op over os og forsvinder 
i skoven foran. 

Oppe ved Baggeboda – der ligger alde-
les idyllisk helt ned til søbredden – er 
en masse gæs samlet. Her går vi i land. 

KanoturpåHalen,Blekinge

TEMA



Gården er en af de ældste i området 
og har været ejet af samme slægt siden 
1600-tallet. Vi går op mellem de smuk-
ke gamle bygninger, men i dag er her 
ingen folk, så vi går tilbage til kanoen 
og fortsætter sydpå mod Alltidhult. 

LandingsstedetvedAlltidhult
Med lidt forsigtighed får jeg manøvre-
ret kanoen ind mellem klippestenene 
i vandet ved landgangsstedet. Kanoen 
trækkes godt op, så vi er sikre på, at den 
også er her, når vi kommer tilbage. 
Her er vi på et af de (kun) tre landtrans-
portsteder mellem søerne – det længste 
på ca. 700 meter. Skulle vi have haft 
kanoen med over i næste sø - Raslången 
- skulle vi have haft kanohjul med. Det 
er alt for langt et stræk at slæbe kano og 
udstyr.  

På stedet findes et shelter med bålplads 
samt toilet. Her har et par danske fami-
lier slået lejr. De er på deres årlige van-
dretur i Blekinge og vil raste i læskuret i 
nat. Der er allerede godt gang i bålet - og 
om lidt er kaffen klar! 

Bærestykket
Vi går et lille stykke op gennem sko-
ven og kommer ud på landevejen. 
Umiddelbart efter krydser vi kanalen, 
der løber mellem søerne. Denne kanal 
er umulig at padle på, da der er mange 
sten og et lille vandfald. Tidligere lå her 
en mølle, der blev drevet af vandstrøm-
men mellem søerne. Fra landevejen viser 
skiltningen vej nordpå langs kanalen 
mod Raslången. På den lille sti er det let 
at køre kanoen. 

Alltidhult er centrum for et rigt friluftsliv 
med rideskole og fritidsgård, hvor det er 
muligt at hente frisk drikkevand.  

Raslångenmåvente
Havde jeg blot mulighed for at fortsætte 
min tur på søen – Raslången ligger meget 
fristende….. 

Vi går tilbage til kanoen, og nu er det 
blæst godt op – så meget at Halen viser 
hvide skumtoppe på bølgerne. Vi forsø-
ger at holde kanoen lige op mod vinden, 
men strømmen er stærk, så vi må begge 
tage hårdt fat. Så pludseligt vejret kan 
skifte. Selv om det fortsat er fint solskin, 
har vi nu kraftig modvind. Vi kæmper 
os over Halen - over bag en af de større 
øer og kan straks mærke, at vi kommer 
i læ. Det sidste stykke op gennem det 

smalle farvand og over Östersjön går 
meget lettere. 

Efter en dejlig - men alt for kort - tur kan 
vi aflevere kanoen og fortsætte på nye 
eventyr i Sveriges sydligste vildmark…
 
Sted: Søen Halen øst for Olofström i 
Blekinge, Sverige (Ca. 2 timers kørsel i bil 
fra Øresundsbron) 

Læsmerepå
Kanotcentralen i Olofström www.ofk.
nu/kanot 
Halens Camping www.halenscamping.nu 
Turistbyrån i Olofström www.olofstrom.
se/turism/dk/

Skrevet i samarbejde med internetmaga-
sinet www.vildmarksliv.dk

Nordeuropa’s største udvalg i 
havkajakker, friluftsudstyr og 

tilbehør.

Stedet hvor du også fi nder 
julegaverne til en du holder af

Fredericia    75 95 44 33
Århus     86 97 44 33 
København    35 38 44 33

www.havkajakken.dk 

Havkajakken & Friluftsliv
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AfRuthAnkerScales-Nybro-Furå

Lone Schultz-Petersen fra Hellerup 
Kajakklub og undertegnede fra Nybro-
Furå Kano- og Kajakklub satte atter en 
gang næsen op efter gode resultater til 
WMG. Vi deltog begge i både ener- og 
toerløb i Melbourne i 2002. 

Åbningshøjtideligheden var utrolig flot. 
Alle de prominente personer blev kørt 
ind på et kæmpestadion (med plads til 
65.000 tilskuere) i gamle biler. 

Samtlige 27 sportsgrene var placeret, så 
deltagerne fra hver sportsgren var sam-
let. Ca. 21.000 deltagere fra 88 lande + 
familie, venner osv. gav et farverigt skue 
ud over pladserne. Opvisning af indiane-
re (der er stadig ca. 675.000 registrerede 
indianere i Canada) i flotte dragter og en 
fjerpryd, der bare sagde spar to, skotter 
med sækkepibemusik, gymnaster, san-
gere, Mounties (rødfrakker) på flotte 
heste. Om det så var jetjagere var det 
timet perfekt, da de kom susende hen 
over hovederne på os - hele 2 gange. Det 
var naturligvis højtideligt, da flagene 
fra de deltagende lande blev båret ind, 
og da flaget for WMG blev overrakt fra 
Melbourne, Australien til Canada. 

Vi indlogerede os et hyggeligt sted kun 
få kilometers kørsel fra Devon, hvor 

marathonløbene foregik.  
Basen var en stor campingplads med 
floden Saskatchewan lige foran. Floden 
snoede sig gennem en dal med meget 
høje skråninger på begge sider - utroligt 
smukt - men en flod med megen kraftig 
strøm. En af vore træningsture startede 
medstrøms - 20 min. roning, men hjem-
turen - modstrøms - tog 50 min., så der 
skulle arbejdes. Marathondistancen var 
kun medstrøms. Dagen før vi skulle ro 
vores K2 løb, havde “man” pludselig 
lejet vores K2 ud til nogle andre. Først 
da jeg talte med store bogstaver, fik vi 
den lovede kajak, og den unge fyr stod 
så selv med et problem. 

K2 marathonløbet var for vores ved-
kommende i aldersklassen 50-59 år. Vi 
blev kørt i store busser ud til startstedet, 
hvor fra vi skulle ro de 18,3 km ad den 
snoede flod. Starten til løbene foregik på 
den måde, at de forskellige grupper blev 
kaldt ud ca. 15. min før start. Vi måtte 
kun opvarme modstrøms, da vi ellers 
hurtigt ville blive ført væk fra startom-
rådet og komme ind i de andre gruppers 
løb. Da hele gruppen helst skulle være 
samlet, var det om at have øjnene åbne. 
Der var ikke en fast startlinie. Det ville 
også være umuligt med den strøm. Så 
de forskellige starter foregik lidt indivi-
duelt, alt efter hvor gruppen var samlet. 
Lone og jeg kom godt af sted og kom 

først i mål med en tid på 1 time og 14 
min. Nr. 2 var et tysk hold, hvor af den 
ene, Petra også var med i Melbourne, 
hvor hun slog mig i enerløbet. 

Samme aften var der Barbeque for kano- 
og kajakfolket. Rigtig lækker mad - fri 
bar - men hvad nytter det, når mara-
thonløbet i K1 foregik dagen efter. 

K1 løbet var også 18,3 km - igen alders-
klassen 50-59 år. Her blev placeringen - 
jeg nr. 1, Lone nr. 2 og tyske Petra nr. 3. 

Det var et par hårde løb på grund af 
strømmen, som jo ikke var ens og da flo-
den snoede sig meget, var der lavvande 
visse steder. 

Kortbaneløbene foregik i Leduc. Vi 
havde tilfældigvis snakket med nogle 
“baglæns”roere forinden - de boede 
samme sted som os. De fortalte, at det 
var en forfærdelig sø at ro på. Meget 
græs på banerne. Så vi tog til Leduc med 
dystre miner. 

Bane 9 var lukket, for her var der godt 
nok græs. Et par minutter før løbene 
blev skudt af, var det også en god ide 
lige at få folkene i bådene til at tage alt 
det græs af, der havde sat sig fast under 
rorene under opvarmningen. 
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Første og eneste løb for mig den første dag 
var 500 m K1 50-54 år (Det er tilladt at gå 
2 klasser under ens egen klasse - jeg hører 
dog til 55-59 år). 

Da vinderen blev fundet på bedste tid ud af 
de 3 heat, gjaldt det om at ro det bedste jeg 
havde lært. Jeg vandt mit heat - og vandt 
klassen. Lone blev i dette løb nr. 4. 

Dagen efter - op kl. 6.30. Der var _ times 
kørsel til Leduc, og Lone og mit første løb 
K2 45-49 år gik kl. 8.40. Vi fik en rigtig god 
start og blev nr. 3 efter russerne og - tror 
jeg nok - et hold fra Ungarn. Vi var meget 
tilfredse - det var jo unge piger i forhold til 
i hvert til fælde mig. 
Dernæst K1 500 m 55-59 år - min egen 
aldersgruppe. Det eneste jeg vidste på for-
hånd var, at der var en tidligere OL-deltager 
med. Ellers beskæftigede jeg mig slet ikke 
med, hvem der stillede op. Jeg vandt klas-
sen. 

Samme eftermiddag roede vi K2 50-54 år. 
Lone og jeg havde trænet en del i toer 
hjemme på Bagsværd Sø, men aldrig havde 
jeg hørt Lone stønne så højlydt. Det var 
også et hårdt løb, men alt gik godt og 
endnu en guldmedalje var i hus. Desværre 
kunne vi ikke deltage i K2 55-59 år, idet 
Lone “kun” er 50 år. 

Umiddelbart efter vores K2 løb lå de tyske 
piger klar med firer-kajakken. Vi havde 
valgt at prøve K4 45-49 år sammen med 
dem. Det var nu lidt hårdt umiddelbart 
efter et K2 løb. Men det gik rimelig godt. Vi 
blev nr. 3 og alle 4 var godt tilfredse. 

Jeg vil da også fortælle, at Svenning 
Jørgensen fra Silkeborg gjorde rent bord i 
samtlige sine løb. Et af løbene roede han 
sammen med en tidligere dansker - Leif 
Jørgensen, Sønderborg. Han emigrerede til 
Canada sidst i 60’erne og var stadig godt 
roende. Så der blev talt lidt kano-kajak fra 
“gamle dage”. 

Efter en meget hård, men også begiven-
hedsrig uge - nye venskaber blev oprettet, 
gamle genopfrisket - kørte Lone og jeg til 
Rocky Mountains, hvor vi havde nogle 
pragtfulde dage. Der er bare så ubeskrivelig 
smukt, så hvis jeg skulle fortælle om al den 
smukke natur, blev jeg aldrig færdig. 

Næste World Master Games er i Sidney år 
2009. Så alle over 30 år: Fat pagajen, padlen 
og kom i gang med træningen. 

Leduc,hvorkortbaneløbeneblevafholdt.



Vi har fået en helt ny hurtig tur-toerkajak i butikken. Den er lavet til at ro hurtigt og bygget til brug i klubber. Den er fart- 
optimeret efter turbådsreglerne. Et højt fordæk gør den tør i bølger, men giver samtidigt god plads til at sætte pagajen
i vandet. Den bygges i en rigtig god kvalitet med stor stivhed i både bund og dæk. Kom og se/prøv den i butikken.

Ny hurtig K2 turkajak

Kano & Kajak Butikken
www.kajak.dk

Åbningstider i butikken: Tirsdag-fredag kl. 13-18, Lørdag kl. 10-14
Skovshoved Havn 10 A, 2920 Charlottenlund

Tlf. 3990 8989 

Julegaveideer
Vi vil gerne sige tak for en god sæson med nogle gode juletilbud:

Craft Pro svedundertøj:  Trøje m/lange ærmer    Normalpris 219,- Julepris 149,-
    Trøje m/korte ærmer    Normalpris 209,- Julepris 149,-
    Trøje m/høj hals + lange ærmer  Normalpris 259,- Julepris 199,-
    Lange underbukser    Normalpris 209,- Julepris 149,-

Craft Shift training polo i microfleece m/lynlås i halsen:   Normalpris 499,- Julepris 399,-

Urholder med sugekopper til fordækket og sikring    Normalpris 159,- Julepris   99,-
Hiko pagajhandsker i nylon m/fleece foer     Normalpris 169,- Julepris   99,-
Hiko cockpitovertræk i nylon m/neopren om maven    Normalpris 329,- Julepris 199,-
Hiko åndbar anorak m/lomme og neopren ved håndled og hals  Normalpris 649,- Julepris 499,-
Hiko neoprenstøvler m/velcrolukning      Normalpris 299,- Julepris 199,-
K-Gear vandtæt hylster til mobiltelefon      Normalpris 149,- Julepris   99,-
K-Gear vandtæt pakpose, 3 eller 5 liter     Normalpris 119,- Julepris   69,-
Spændremme til taget af bilen, kraftig kvalitet, sæt m/2 x 2,5 m  Normalpris   79,- Julepris   39,-
Instruktionsvideo (VHS): ”The forward Stroke” med bl.a. Greg Barton   Normalpris 199,- Julepris   99,-
DVD-nyhed: “This is the sea - part 2”, helt ny action havkajak DVD  Normalpris 249,- Julepris 199,-
          Alle priser er inkl. moms

Ring 3990 8989 og bestil eller send en e-mail til kano@kajak.dk
Husk: Alle bestillinger over 500 kr. leveres fragtfrit i december måned.


