
Havkajakroernes sommertræf 2016 på Ærø. 
 
Sammen med tre andre kajakvenner her fra Born-
holm deltog Lotte og jeg i år for første gang i for-
eningens sommerstævne, som i år var henlagt til 
Kleven havn på Ærø i det sydfynske øhav. Her er 
lidt indtryk fra stævneugen. 
 
Havkajakroerne er en landsdækkende forening for 
alle interesserede og arbejder for at udbrede inte-
ressen for sporten og for at øge sikkerheden gen-
nem egne og DGI kurser samt en løbende debat, 
som foregår dels på hjemmesiden men primært på 
Facebook. Foreningen arrangerer 4 træf om året 
forskellige steder i hele Danmark, hhv. forår, som-
mer, efterår, og vinter. Vintertræffet ligger en 
weekend og koncentrerer sig om rul og redninger i 
en svømmehal. Forårs- og efterårstræffet ligger også en weekend og tilbyder primært ture i lokalområdet - så vidt 
muligt et nyt sted i landet hver gang - og enkelte workshops. Sommertræffet varer en hel uge. Foreningen udgiver 3 
blade om året med spændende artikler for roere på alle niveauer. Jeg har lagt nogle eksemplarer til behageligt gen-
nemsyn i klubben. Derudover administrerer foreningen ”Det rød/hvide bånd”, som gives til dem, der har roet hele 
Danmark rundt på én sammenhængende tur uafhængigt af hjælp fra andre (1100-1500 km alt efter rute). Sidst men 
ikke mindst inviterer enkeltmedlemmer året igennem ture overalt i landet, hvor man kan komme og opleve nye 
kyststrækninger. Alt arbejde baseres på frivillighed. Foreningen har over 1500 medlemmer, og et medlemskab ko-
ster kun 200 kr. om året + 100 kr. ved indmeldelse. De fleste er også medlemmer af en kajakklub, men mange er 
individualister, som kun socialiserer gennem Havkajakroerne. Har man interesse for kajakken og er nysgerrig på, 
hvad der rør sig, er det et interessant forum at stifte bekendtskab med. 
 
Over 300 deltog i stævnet, som helt igennem var velorganiseret og vellykket. To marker ud til fjorden var udlagt til 
alle kajakkerne og teltene, samlingstelt med borde og stole til alle, mobile toilet- og badevogne, bål og grillpladser. 
Planlægningen var foretaget i tæt samarbejde med 4 lokale foreninger (ikke kajakklubber), som også gjorde et stort 
arbejde under afviklingen. De havde bl.a. rejst et café telt ude på den græsklædte mole, hvor Kleven bådelaug hol-
der til med udsigt til Ærøskøbing. Her solgte de pandekager, pølser, vafler, is, øl og vand, og flere aftener var der 
underholdning af lokale musikere og sangkor. Der var opstillet et mobilt vildmarksbad, men man kunne selvfølgelig 
også tage en dukkert i det salte vand. 
 
Man havde indforskrevet 3 verdenskendte koryfæer til træffet: Dubside fra USA underviste i rul og rebøvelser og 
Nigel Foster fra England underviste i styreteknik. Begge kurser betalte man ekstra for. Björn Thomassen fra Sverige 
afholdt gratis kurser i roteknik med grønlandsåre. 
 

Fællesteltet og halvdelen af teltpladsen 

Molen med café teltet Tørrepladsen og toiletbygningerne 



Hver dag begyndte med et tilbud om yoga kl. 7-8 nede ved vandet. Kl. 8.30 var der skippermøde med praktiske op-
lysninger og information om dagens aktiviteter. Ved 9-10 tiden begyndte de daglige tilbud om turmuligheder og 
workshops, som man hver dag kunne skrive sig på, men man kunne selvfølgelig også ro på egen hånd, slappe af eller 
lave andre ting, man havde lyst til. Der var ture på alle niveauer. De mange workshops gik i alle retninger: ”Roteknik 
med åre”, ”Snorkling fra kajak”, ”Knob”, ”Navigation”, ”UV-fiskeri”, ”Fiskeri fra kajak”, ”Mad fra naturen”, ”Rebøvel-
ser”, ”Orienteringsløb i kajak” og besøg på Marstal Navigationsskole for blot at nævne nogle få af tilbuddene. Om 
aftenen var der musik ude på molen, og i fællesteltet var der foredrag og film. Nigel Foster fortalte om sine oplevel-
ser, en pensioneret helikopterpilot fortalte om og viste film fra sit arbejde i søredningstjenesten og en aften fortalte 
en deltager om sin tur Danmark rundt. Flere firmaer havde boder med gode tilbud dagen igennem. Man kunne prø-
ve nye kajakmodeller og vinde en af dem. En af dagene blev der afholdt DM i rul, og det var imponerende at se del-
tagerne udføre 32 forskellige rul på tid. 

 
Vi var heldige med vejret, og det er jo befordrende for et afslappet liv på feltfod. Sommeren valgte at indfinde sig 
netop i denne uge, så man kunne bade og sole sig og klæde sig i let sommerudstyr. Det blæste jævnt, men her i det 
lavvandede område voksede vandet ikke til noget, som kunne karakteriseres som bølger. De få byger, som kom, var 
så venlige at indfinde sig om natten.  
 

Det var på mange måder rent slaraffenland for kajakfolk at gå rundt på pladsen, og det var spændende at være 
sammen med så mange begejstrede lidelsesfæller, udveksle erfaringer og idéer og blive inspireret af alverdens ka-
jakker, grej og telte. Der var meget at se på og mange aktiviteter at deltage i, og det var hyggeligt at møde venner og 
bekendte fra andre kajaksammenhænge. Midt på ugen og afslutningsvis var der tilbud om fællesspisning med mad 
ude fra. Den sidste aften med orkester og dans. Der var en god stemning på stævnet og alle var meget åbne, hjælp-
somme og imødekommende. Som Lotte sagde: ”Det er den sjoveste ferie, jeg har haft”, så det er nok ikke sidste 
gang, vi deltager. Samarbejdet med de lokale foreninger havde været til så stor glæde for begge parter, at man gav 
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hånd på at vende tilbage til Kleven om 4 år, men hvor det bliver afholdt næste år, er endnu ikke afgjort. Det var på 
alle måder en spændende og inspirerende uge i selskab med ligesindede. Jeg vil gerne anbefale et medlemskab, 
også selv om det kun er for foreningsbladets skyld, hjemmesiden og Facebook indlæggene. 

Et vikingeskib lagde vejen forbi Aftenstemning på molen 


