


Søsætning i den 
korte tid klubben holdt til i Stavns Havn. Et avisudklip fra 
20. september 1967

En anden stor 
dag: Den første båd ankommer fra Stavns til klubbens nye 
tilholdssted  i Langør. Personerne er fra venstre Mogens 
Bissø, Søren Sørensen, Bjarne Jensen og Leif Rasmussen 

En  stor dag: De første to både ankommer til Samsø. Vogn-
mand Jeppe Grønfeldt har stillet lastbil til rådighed.



1967 – 2017
Samsø Roklub/ Samsø Ro – og Kajakklub

En humlebi kan ikke flyve, men den gør det alligevel.
Ingen kan lige starte en roklub i Langør, men nogen gør det alligevel.

For 50 år siden gik folk med pionerånd i aktion under ledelse af Onsbjergs
hotelejer, Mogens Bissø. De ville gøre deres til, at unge mennesker fik lyst
til at blive på øen, fordi der var udfordringer til dem … også i fritiden.
Fra et  økonomisk nulpunkt  skabte de kapital  nok til  at  bygge det  første
klubhus og – ikke mindst – tilladelse til at placere det på den perfekte plads,
hvor huset ligger i dag.
Hver  uge  blev  der  bl.a.  arrangeret  bankospil,  hvorfra  overskuddet  gik  i
klubkassen.
Mogens Bissø og hans unge søn, Frank havde begge helt specielle evner for
at  åbne døre alle relevante steder og dermed skabe muligheder,  men der
skulle stædighed og udholdenhed til.
Far og søn kunne desuden kunsten: at få folk til at føle sig godt tilpas … og
ikke at forglemme: de kunne få folk til at arbejde og arbejde sammen.
Fra at have de første både i en lade hos Jens Snedker Holm i Stauns, havde
de inden første sæson var overstået fået udvirket, at der kunne bygges et
klubhus i Langør.
Blandt de unge roere var der murer- og tømrerkærlinge og folk i familie med
grusforhandleren samt cementstøberiet osv., osv. 
Det,  den  ene  ikke  kunne,  kunne  den  anden,  og  begejstringen  bar  langt
igennem. Unge var de, men huset blev rejst og hermed var der skabt en base
for et blomstrende klubliv.



En Jubilæumshilsen fra klubbens formand
Kære venner af Samsø Ro- og Kajakklub.
Det er  mig en stor glæde, at  skulle sende jer  alle  en hilsen i  anledning af
klubbens 50 års jubilæum.
50 år kan - for nogle af os – lyde som rigtig lang tid, og som det også vil
fremgå af dette JUBILÆUMSSKRIFT, så er der da også sket meget i klubben
i dens første halvtresindstyve år.
Vi  er  gået  fra  at  være  en  klub  uden  penge,  både  og  hus  til  at  være  en
veletableret klub med eget klubhus på den bedst tænkelige plads, med en fin
flåde  af  forskellige  fartøjer  og  oven  i  købet  med  penge  på  bogen  til
forbedringer. 
Medlemssammensætningen har ændret sig over årene fra at rumme mange 
ungdomsroere til at være mere præget af seniorer, på trods af at et af formålene
i sin tid var at være en klub, der kunne være med til at holde de unge på øen.    
Verdenssamfundets udvikling har villet det anderledes. 
Det skal dog ikke forhindre os i at se optimistisk på årene fremover. Rundt om
i landet dukker der nye bådtyper op i klubberne, typer som har stor appel til
yngre mennesker. Måske skal vi til at åbne op for de strømninger, ligesom det
var en stor saltvandsindsprøjtning, da vi etablerede kajakafdelingen. Vi skal
dog stadig være en ro - og kajakklub, men fornyelse kunne tænkes at give en
større aldersspredning blandt medlemmerne.
Samsø Ro - og Kajakklub skal være en klub, hvor det er udfordrende, sundt og
sjovt at være medlem, men det skal også være en klub, hvor vi i fællesskab
sætter og udfylder rammerne, et fællesskab, hvor vi alle tager ejerskab.
I håb om at vi udvikler os positivt videre sammen, vil jeg udbringe et leve for
vores dejlige klub:
SAMSØ RO- og KAJAKKLUB LÆNGE LEVE!

Bettina Aagaard, formand





 Formænd gennem tiderne

Mogens Bissø - klubbens stifter og formand fra 24.8.1967 til 31.10.1973
Mogens, der var fra København, kom, fra han var en
lille dreng, som feriedreng år efter år hos familien
Mahler på Nørregaard i Tanderup, og han bevarede
altid siden forbindelsen med den. Som voksen fami-
liefar valgte han at flytte permanent til Samsø, da
han købte Onsbjerg Hotel og i en årrække drev det
sammen med sin Kone, Tove, der også havde startet
sin Samsøkarriere som feriebarn i Tanderup. 

Frank Bissø - formand fra 31.10.1973 til sin
død 10.6 2014                                                     
Frank var søn af  Mogens og Tove Bissø og gik i
farens fodspor som feriedreng hos familien Mahler
i  Tanderup.  Gennem Frank blev  familierne  yder-
ligere knyttet sammen, da han som voksen giftede
sig  med  Jenny,  der  var  datter  af  den  ældste  af
Mahlersønnerne.
Frank  var  udlært  tjener  på  Hotel  D’Angelterre  i
København, men Onsbjerg Hotel kunne ikke bære
at have ham som fuldtids ansat tjener, så han prø-
vede alle mulige jobs, før han langsomt og sikkert
byggede sig eget  firma op omkring radio, TV og
hårde hvidevarer  m.m.  Sideløbende var  han,  som
hans far havde været det, en engageret og utrættelig
formand for Samsø Roklub.

Rie Tønner Hansen – formand fra 10.6 2014 til 23.2.2015
Rie er samsing og har roet inrigger i mange år. En
del  år  var  hun medlem af bestyrelsen og en ufor-
lignelig oldfrue, der forkælede medlemmer og ikke
mindst  gæsteroere  med  sin  rundhåndethed  og  sit
store  omsorgsgen.  Da  Frank  døde,  var  Rie  næst-
formand og tog med værdighed det tunge hverv på
sig at sætte sig i den formandsstol, som ingen - indtil
den dag - havde kunnet forestille sig besat med an-
dre end Frank. Rie gjorde det dog klart, at hun var
en overgangsfigur, da hun ikke syntes, rokræfterne
var der mere.



Bettina Aagaard – formand 23.2.2015
Bettina er også født på Samsø og er en af klub-
bens ivrige kajakroere. Hun erklærede sig ved
første generalforsamling efter Franks død villig
til  at  prøve kræfter med formandsposten,  idet
hun understregede,  at  hun aldrig  kunne fylde
tomrummet  ud,  men  at  hun  ville  prøve  efter
bedste  evne  at  skabe  sin  egen  formandslinje.
Klubmedlemmerne er meget taknemmelige for,
at  Bettina  vil  påtage  sig  det  store  ansvar  og
håber, hun vil blive ved i mange år, så den fine
kontinuitet kan fortsætte.

Tre formænd på stribe 24. oktober 2013



Klubhusets historie

Byggegrund søges.
Umiddelbart efter Roklub-
bens start er der planer om
at bygge båd - og klubhus
ved  Stauns  Havn  på  jord
tilhørende  Jens  Snedker
Holm, men det sætter fred-
ningsmyndighederne  en
stopper for. 
Sognerådet er derefter vel-
villigt  og  udpegede  en
grund i Langør i forlængel-
se af den yderste husrække
mod øst.
Jorden  i  hele  Langør  har
tilhørt Brattingsborg Gods,
der dog har overdraget den
til sognerådet (kommunen)
mod at have høringsret ved
større ændringer.

Der bygges.
Også  i  Langør  skal  fred-
ningsmyndighederne  ind
over,  og  det  er  svært  for
klubben  at  få  deres  god-
kendelse  så  hurtigt,  som
man kan ønske sig. Faktisk
ender det  med, at  man på
sognerådets  velvilje  og
med deres garanti for et lån
på 15.000 kr. (til  gengæld
for,  at  de  kan  have
offentlige  toiletter  i
bygningen)  starter  bygge-
riet  lidt  før, der foreligger
endeligt grønt lys.

Grunden i Langør

Rejsegilde

Det gamle hus i Onsbjerg nedrives



Mogens Bissø har på Dyrskuepladsen over for Hotellet i Onsbjerg et gammelt
træhus, som han donerer til klubben. Medlemmerne piller huset ned styk for
styk, og materialerne bliver i videst muligt omfang genbrugt i det nye klubhus.
Allerede i foråret 1968 bliver der holdt rejsegilde i Langør, og den 1. august
bliver de to første både kørt ind i bådhallen.

Træerne gror ikke ind i himlen.
Trængslerne er dog ikke forbi,
for  dels  bliver  der  allerede  i
løbet af ganske få år behov for
udvidelse,  og  dels  er  der
murren  i  krogene  hos
kompetente  fagfolk  og  gods-
ejeren,  der  mener,  at  husets
byggestil  skæmmer  stedet,  og
at det i det hele taget ligger i
vejen for den bedste udsigt.
Det  fremhæves,  at  der  bør
være  høj  tagrejsning  på
bygningen, hvis den overhovedet skal være der, for at den kan falde mere ind i
Langørs  byggeskik.  (Klubhusets  areal  er  dog  i  1976  blevet  særskilt
matrikuleret efter anbefaling af kommunen og med accept fra Brattingsborg).
En så gennemgribende om - og tilbygning som krævet (ca. 350.000 kr.) vil
langt overstige klubbens økonomiske formåen, og fonde, der søges om store
midler, mener, bygningen er for ringe til, at de vil sætte penge i den.

Tagetage
Efter  flere  års  tovtrækkeri  og  benspænd  tegner  den  kendte  arkitekt,  Niels
Fritjof Truelsen - der har base i Tanderup - ved Franks snilde mellemkomst en
udvidelse og overbygning til huset.
Den  finder  nåde  for  alles  øjne,  og  resultatet  ser  vi  den  dag  i  dag.
I oktober 1981 er der indvielse,  og klubben skal ikke mere have offentlige
toiletter.

Det færdige resultat



Byggeholdet der forhøjede taget

Båden sat i vandet april 2003, i baggrunden 
klubhuset med kviste, men uden kajakgård.



Kajakhus. 
Efter  udvidelsen  af  klubben  med  en
kajakafdeling  bliver  der  i  2005  mod
øst  lavet  en  tilbygning  af  træ  til  at
rumme en del af kajakkerne.

Omfattende renovering
Gennem  alle  årene  holder  ihærdige
medlemmer  under  Franks  ansporing
huset  ved  lige,  og  2011-12  gennem-
fører  især  bestyrelsens  mandlige
medlemmer med Jens Anker Madsen
som ”tilsynsførende” en flot  renove-
ring  af  baderum og klublokaler.  Der
holdes  nøje  rede  på  den  forbrugte
arbejdstid,  så  man  udfylder  arbejds-
sedler for at kunne dokumentere, hvad
de  tildelte  LAG-midler  bliver  brugt
til. 930 timer bruges i alt. 
Inden renoveringens start indretter de
sauna  i  underetagen  til  glæde  for
klubbens faste stab af vinterbadere.

Der graves dybt ned under gulvet i 
baderummet

og isoleres efter alle kunstens 
regler.Der er endog indlagt 
varmeslanger!

højre for klubhuset ses kajakgården 
med tilbygningen

Maj 2013 fik gavlen en ordentlig 
overhaling

Legedag for kajakker - DGI. Til



Bro, mole og rampe

At starte som Askepot og ende som prinsesse.
Som det er gået med klubhusets forvandling, er det også – takket være ihærdige
bestyrelsesmedlemmer - gået med faciliteterne til at sætte både i vandet og tage dem
op igen.
De allerførste både bliver båret ud i vandet fra bredden, men ret hurtigt etableres en
træbro,  der  hviler  på  punktfundamenter,  bestående  af  olietromler  fyldt  op  med
beton.
En  stor  forbedring  af  for-
holdene er  denne bro,  men
vinteren  bliver  en  blind
makker,  man  skal  spille
med. I hårde vintre, har isen
det  med  at  skubbe  rundt
med  bropillerne,  og  det
medfører  store  repara-
tionsarbejder, før broen igen
er brugbar.
Nogle  gange  gør  det,  at
standerhejsningen  bliver
stærkt forsinket, og sådan er
vilkårene i mange år.
I  1987  prøver  klubben  at
forbedre  mulighederne  ved
at  bygge  en  stenmole  som
basis  for  nogle  brugte
flydebroer,  som  Frank  får
fra Ballen. Senere forbedrer
man  forholdene  yderligere
med  en  nedkøringsrampe
parallelt  med  broen.
Herefter  kan  bådene  køres
ned  i  vandet,  så  man  ikke
mere skal løfte dem.

Bådudsætning 17. april 1976

Ny stenmole bygges til bådebro - 1987



Fra nu af er det altså rampen, der skal holdes ved lige, og pælene til flydebroerne,
der skal slås i hvert år.

Meget vil have mere.
Der spekuleres til  stadighed
i,  hvordan  forholdene  kan
gøres  endnu  bedre  på  den
meget udsatte kyst.
2004  beslutter  bestyrelsen
derfor,  at  de  vil  ombygge
enden  af  stenmolen  til  et
egentligt  brohoved med  be-
slag  til  to  pontonbroer  med
en  rampe  imellem.  Bådene
kan herefter køres i vandet i
læ  af  pontonerne  uanset
vindretningen.  Optagningen
lettes  også  meget,  fordi  man
fra to sider kan styre bådene op
på  vognene  uden  risiko  for
skader.
Noget  nær  ideelle  forhold  er
hermed skabt. 

Bådudsætning ved gl. flydebro og den første rampe

Nye flydebroer søsættes og monteres



Dyre lærepenge.
En voldsom storm i vinteren
2004–05 bliver en dyr affære
for klubben, idet de to tunge
pontoner, der er lagt på land,
blæser  til  havs  og  findes
havarerede  på  Besser  Rev,
da stormen har lagt sig. 

Første båd i vandet ved nye flydebroer - 2004 

Færdigt arbejde og altid tid til en kop kaffe

Nye flydebroer på land for vinter 2004-05



Den ene kan repareres, den anden ikke, og en ny må anskaffes til skade for den i for-
vejen slunkne kasse. Herefter bliver der nedstøbt nogle fortøjningsankre, som pon-
tonerne bliver fastgjort til, når de er på land, så de hverken kan flyve eller sejle væk.
Nu kan man ånde lettet op og bruge kræfterne på at finpudse anlægget. Fx er det
tydeligt,  at  broklapperne, der forbinder brohovedet med pontonerne, trykker dem
ned i den ene ende, så det hele ser lidt svajrygget ud. Det problem klares også, idet
Hirtshalsfabrikken, der byggede flydebroerne, fremstiller opdriftspontoner til mon-
tering  under  broklapperne,  så  det  kræsne  øje  ikke  længere  skal  generes  af  det
svajende syn.  
Det  nye  anlæg  er  til  stor  glæde  for  klubbens  roere,  men  også  for  fremmede
ankerliggere, der i stor stil benytter sig af det, når de ror i land.

Opdriftelement til broklap bygget i Hirtshals og monteret 2008

Nedstøbte ankre sikrer flydebroer om vinteren



De to stålpæle med havbundsbøsning på land for 
eftersyn og reparation 2009

Gammel rampe repareret for genbrug ved nye 
flydebroer 2004



Opbygning af rampe vinter 2005-06. Optaget 
i Charly Jensens værksted

Bygning af ny rampe januar 2006 i Charly 
Jensens værksted

Nymalet rampe 1. januar 2006





Klubbens økonomi

Samsø Roklubs Venner.
Utrættelig energi er fra klubbens start lagt for dagen for at skaffe penge til hus og
både. 
Der  er  blevet  forsøgt  med  andespil,  præmiewhist,  banko,  diskotek,  baller,
havnefester, regattaer og Møllebakkefester.
Den sikreste indtægtskilde i de første mange år er dog de ugentlige bankospil, som
den meget store forening, Samsø Roklubs Venner tager sig af at arrangere, da det
bliver for voldsom en mundfuld for bestyrelsen. 

Idrætsforbund og fonde m.m..
Tiderne  skifter,  og  der  kommer  muligheder  for  at  søge  bl.a.  DIF,  Friluftsrådet,
diverse fonde og EU/LAG om midler til specielt øremærkede formål.

Samsøfestivalen.
Endelig må det ikke glemmes, at
Samsø  Musikfestival  også  flere
gange har doneret store beløb til
klubben  ud  over  de  penge,
medlemmerne  tjener  ved  at
hjælpe  med  oprydning  på
festivalpladsen.
De  penge  har  gjort  klubben  i
stand til at få nye døre og vinduer
og vil  på længere sigt  være med
til  at  finansiere  kviste  i  møde-/
festsalen  a  la  dem,  der  er  i
klublokalet.

Kontingent.
Basisøkonomien  dannes  selv-
følgelig af medlemmernes kontin-
gent, der i takt med pristallet er vokset fra få kroner til 1.100 kr. om året for aktive
roere og 100 kr. for passive.

Tiderne skifter – men ikke kaffepriserne



Klublivet

Blomstrende foreningsliv.
De første mange år, mens folk ikke har så meget andet at gå til eller elektroniske
verdener at leve i, prøver bestyrelse at skabe et attraktivt foreningsliv.
Ud over det praktiske arbejde med huset og bådene arrangeres der klubaftener, og
man dyrker sport sammen på Onsbjerg Skole i vinterens løb.
Orienteringsløb og fælles traveture er også på programmet.

Rokonkurrencer og – stævner.
I rosæsonen deltager man i konkurrencer og stævner i andre klubber og modtager

gæsteklubber på Samsø. Det bør også nævnes, at et hold af Samsøs ungdomsroere
vinder sølvmedalje plus en sculler  til  klubben ved Scullercup på Bagsværd Sø i
august 1977.
Kanindåb

Kanindåb.
Indtil omkring 1990 arrangeres år-
ligt  kanindåb  under  stort  ståhej,
nogle  gange  i  Langør  og  andre
gange i samarbejde med klubber i
Odder og Odense. En enkelt gang
foregår det i Aarhus, hvor Samsø-
roerne bliver afhentet ved toget af
kong Neptun og ”borgmester med
frue”  og  må  marchere  for  fuld

Broerne tages op for vinteren november
2011

Én af de månedlige vintertravetur til 
Dyret februar 2012



musik gennem byen til Roklubben
ARA i fiskerihavnen.

Fester og
fællesspisninger.
Klubfester bliver der holdt mange
af,  i  starten  for  det  meste  på
Onsbjerg  Hotel  hos  formanden
Mogens Bissø.
Der  er  ikke  mange  begivenheder
eller arbejdsopgaver, der ikke bli-
ver afsluttet med fællesspisning og måske fest.
Senere, da klubhusets faciliteter er blevet mere komfortable, bliver festerne holdt i
Langør.

Sct Hans aften 2011

Gule ærter hos Birgit Nielsen november 2011



Modne medlemmer.
I  de  senere  år,  i  takt  med  at
medlemmernes  gennemsnitsalder
er  steget  ”en  smule”,  er  festerne
blevet  begrænset  til  fejringen ved
Sankt  Hans  og  De  Gule  ærter  i
november.
Standerhejsning  og  –  strygning,
som i  de  tidlige  år  efterfølges  af
fest,  bliver  nu  om dage  markeret
under mere beskedne former  med
kaffe og hjemmebag.
Dog  må  man  ikke  glemme  det
klubliv,  der  udfolder  sig  hos
vinterbaderne hver lørdag eller de
utallige  fine  morgener  med kaffe,
hjemmebag og hjemmelavet sylte-
tøj og måske ”en lille en”, som de
morgenduelige inriggerroere - med
deltagelse af en lille skare trofaste
passive  roere  -  nyder  efter
overstået dåd … meget ofte i solen
foran porten.



Franks 40-års jubilæum
som formand

Rundstykketur til Revet

Ole  Kæmpe  kæmper  for
lokal kunst

Hvalrosser i 
formationssvømning



Samsø Roklub bliver til Samsø Ro- og Kajakklub

Oprindelig bådbestand.
I klubbens første mange leveår bliver der mest satset på inriggere og i lidt mindre
grad på outriggere.
Med  årene  sniger  der  sig  dog  et  par  kajakker  ind  i  bestanden,  og  nogle  af
medlemmerne, forsøger sig på egen hånd i den sport. Enkelte er ret glade for dem,
men får aldrig rigtig nogen oplæring.  

Kajakker bliver sagen.
Kajaksporten  får  på  landsplan  en
opblomstring i 1990-erne og fremover.
De strømninger rammer også Samsø, og
det  ender  i  2005  med,  at  man  i
Roklubben  enes  om at  vove  at  udvide
med en kajakafdeling, selv om det ikke
skorter på advarsler om, at det har givet
ballade i  de klubber,  der har prøvet det
samme.

Støttepenge giver muligheder.
Der bliver søgt LAG- midler, og klubben
bliver bevilget 195.000 kr. til indkøb af 9
kajakker  og  kajakveste  og  til  at  bygge
kajakskur uden på klubhuset.   

Grundig oplæring.
2 medlemmer sendes på kursus hos Dansk
Kano - og Kajakforbund (flere følger efter
senere). 
Allerede i samme sæson bliver der givet
undervisning til det første hold elever, og
man  gennemfører  en  3-dages  kajaktur
Samsø Rundt med holdet.     

Set fra kajak. I baggrunden klubhus 
med kajakgården

Kajakskuret er hurtigt fyldt op



Nye tider.
Starten  er  hermed  gået  for  et  nyt  kapitel  i  klubbens  historie,  idet  kajakelever
strømmer til hvert år og en del af dem bliver hængende som medlemmer.

Uvurderlig betydning.
Uden den aktive kajakafdeling ville  klubben i  dag være meget  lille  eller  måske
lukket, fordi det er svært at rekruttere nye folk til den holdsport, inriggerroning er.
I dag er klubben ejer af 14 kajakker af forskellige typer, ligesom enkelte medlemmer
har deres private både under klub-
bens tag.
En  hård  kerne  af  kajakfolkene
tager hvert  år  på langtur,  ligesom
inriggerne  gjorde  det  før  i  tiden.
De har bl.a. padlet i Det Sydfynske
Øhav, på Limfjorden, på Skjern Å,
i  Gudenåen,  i  Blekinges  -  og
Gøteborgs  Skærgård,  og  der  har
sågar været et hold i New Zealand
og Australien. Kajakafdelingen på københavnertur 

september 2016

Der er slået lejr i den smukke svenske natur

På  kajaktur må man  tage det sure med 
det søde

Tur til Göteborgs skærgård 
august 2012



Bådene

Man må indrømme, at det er vigtigt med
klubhus,  bådhal  ,  kajakskur,  broer  og
ramper, men hvad er en ro – og kajakklub
uden robåde og kajakker. 
Det da også lykkedes for vores lille klub
at opbygge en ret imponerende flåde. 
Især på inrigger – og outriggerområdet er
der  gennem årene  sket  stor  udskiftning,
idet de første både var billige, men brugte
og  ikke  altid  i  den  ønskværdige  stand.
Derfor blev de handlet  igen og igen,  så
der gang på gang var dåb af nyanskaffede
fartøjer.
Gennem de sidste 25 år er der dog ikke
kommet nye fartøjer til. Den sidst købte
båd er en firer, der blev bygget specielt til
os af en bådebygger i Odder i anledning
af klubbens 25-års jubilæum i 1992.
Vores  tre  toere  var  også splinternye,  da
klubben fik dem for over 40 år siden. 

Kajakgården med kajakhuset i 
baggrunden

Poul Søndergaard, Pia Christiansen og
Birgit Nielsen på vej ud i "Revet" 
Samsø rundt

Bådhallen, som rummer robåde såvel som kajakker. En robåd er vendt for 
vinterklargøring.



Der er tale om meget fint, hæderkronet håndværk i vores gamle træbåde, og de er
derfor  blevet  vedligeholdt  omhyggeligt  af  medlemmerne  i  årenes  løb.  Nu  har
sliddelene  dog  nået  en  alder,  der  kræver  udskiftning,  da  det  ikke  er  muligt  at
reparere mere på de gamle, så den udskiftningsproces er vi i godt i gang med i disse
år.
Indtil sidste år var klubben ejere
af nok en firer, men den forærede
vi  væk  til  Odense  Roklub  i
september  2015.  De  var  i  den
ulykkelige  situation,  at  en
pyroman  havde  sat  ild  til  deres
bådhal, så alle deres både gik til.
Da  vi  ikke  er  ret  mange  inrig-
gerroere  mere,  syntes  vi,  at  det
ville  være  en  glæde  at  kunne
hjælpe  de  nødstedte
Odenseroere. Ikke mindre end 14
seniorroere  mødte  op  i  Langør
for  at  afhente  gaven,  som,  vi
efterfølgende har erfaret, har været til megen glæde.
Næsten alle vores kajakker er af nyere dato, hvis vi sammenligner med robådene,
men om holdbarheden er lige så stor, er svært at sige. 
Kajakflåden rummer både turkajakker og havkajakker, så der er lidt for forskellige
interesser.

Inriggere.
”Sparius Langør” - glasfibertoer m. styrmand, døbt sep. 1974, 43 år gammel, gave
fra Samsø Sparekasse.
”Revet” – teaktræstoer m. styrmand, døbt april. 1977, 40 år gammel.
Nykøbing Mors Bådeværft. Pris 25.000 kr.
”Gl. Holm” – teaktræstoer m. styrmand, døbt sept. 1977, 40 år gammel.
Nykøbing Mors Bådeværft. Pris 26.000 kr.
”Stauns” – teaktræsfirer m. styrmand, døbt 24.8.1992, 25 år gammel.
Odder Inriggerværft. Pris 45.000 kr.

Outriggere.
”Rumpen 2” Glasfibersinglesculler, døbt juni 1976, 41 år gammel, værft og pris
ukendt.
Singlesculler af teaktræ, gammel, præcis alder ukendt, Gave fra Per Helmer Jensen

Gl. Holm og Revet går i land på en tur Samsø 
rundt



SRK 1 Turkajak Strur Boats
SRK 2 Havkajak Hasle
SRK 3 Havkajak Hasle
SRK 4 Havkajak Avocet
SRK 5 Havkajak Avocet
SRK 6 Turkajak Coastline
SRK 7 Turkajak Coastline
SRK 8 Havkajak Tsunami
SRK 9 Havkajak Tsunami
SRK 10 Havkajak Aqanaut
SRK 11 Turkajak Coast 450
SRK 12 Havkajak Hasle Sea Touring
SRK 13 Havkajak Seabird Expedition HV
SRK 14 Havkajak Seabird Scott HV

Stauns klargøres

Kyholm på vej til sit nye liv i OdenseKajakker



Det er et gode ved klubben, at man kan prøve 
mange forskellige typer kajakker

En stille torsdag aften på Stauns fjord

Der er altid tid til en snak



Sikkerhed til søs.

Hvert  år  arrangeres  der
svømmeprøver  for  alle
klubmedlemmer  og  red-
ningsøvelser  for  nye  såvel
som gamle kajakroere.
Efter  Præstøulykken  i
11.februar 2011 har klubben
i det hele taget, som man har
på  landsplan,  strammet
vældigt  op  om
sikkerhedsreglerne,  så  vi
ikke  skal  komme  ud  for
grimme hændelser.
Det har til gengæld haft den
følge, at der er medlemmer,
vi har måttet sige farvel til,
fordi  de  ikke  mere  er
smidige  eller  stærke  nok,
ligesom vi har måttet afvise
gæsteroere,  der  ikke  er
medlemmer af en roklub.
Gamle,  erfarne  roere,  der
kender kysten, revene, fjor-
den,  sejlrenden  og  de  for-
skellige  udfordringer  med
hensyn til strøm og vind og
pludseligt  opstået  vejrskifte
forsøger  at  lære  fra  sig  til
nye medlemmer.
Inriggerroere bliver desuden
trænet  i  at  lægge  til  ved
broerne  under  forskellige
forhold  eller  måske  endda
undgå at lægge til men søge
alternativ landingsplads.

Der øves makkerredning og svømning: I 
svømmehallen kan man få lov at gøre alle fejlene



Men der skal også øves i 
”det viekelige liv”

Lidt teori skal der også til, her forbavses 
mange over, hvor kort tid man kan overleve i 
koldt vand!



Ropræstationer mellem år og dag
Gennem alle årene har der været medlemmer, der dyrker sporten for 
motionens og samværets skyld og andre, der synes, det er skønt at 
konkurrere.                                                                                                         
I klubbens tidlige år, hvor der var mange ungdomsroere, deltog man på 
regionalt eller landsplan i konkurrencer og vandt en enkelt gang sølvmedalje
i et Danmarksmesterskab samt en ny sculler til klubben.                                  
Derudover har medlemmerne også i en vis udstrækning konkurreret 
indbyrdes, om hvem der fx roede flest km på en sæson, og mange har syntes 
det var fornøjeligt at gøre sig fortjent til en guld- eller sølvåre eller få sit 
navn på en af vandrepokalerne.                                                                          
Der har også ligget en vis prestige i at kunne ro Samsø rundt på kortest tid, 
eller deltage i Dansk Forening for Rosports langture både i ind - og udland. 
Således har der været Samsøroere bl.a. til broroning på Store Bælt, på 
langture i Sverige, i Tyskland og på Themsen, ligesom vores medlem, Charly
Jensen var med til at ro og sejle vikingeskibet Havhingsten fra Roskilde til 
Irland. Her er tale om en præstation med 60 årer med to styrmænd.

Andre præstationer. 
Det er ikke kun i bådene, der er ydet kraftpræstationer, der er fx foretaget: 
indsamling af penge, styring af regnskab, vedligehold eller nybygning af 
klubhus, både og brofaciliteter, oldfruens værtskab for gæsteroere, 
organisationsarbejde og meget, meget mere.                                                     
Den slags opgaver, der får det hele til at køre, er vigtige, og uden ildsjæle til 
det, ingen klub. Gennem årene er der mange, der har ydet en uvurderlig 
indsats med den slags praktiske opgaver, og dem har klubben hædret ved at 
udnævne dem til æresmedlemmer



Fra venstre: Paw Jensen, Henrik Vendelbo, Tim Jensen, Lars Sørensen, 
Niels Rasmussen 



Badende mænd - Langør Havn januar 2017 

Sundhed, styrke og friskhed!
Der er billeder, som bedre end ord fortæller, hvad der menes. Stemningen, farverne, 
holdningen hos figurerne osv.                                                                                        
Sådan er det med dette billede, som jeg tog først på året og fik lov til at lægge ud på 
Facebook. Selv om det var nøgne mænd, ligger det der endnu! Og billedet minder 
mig om J.F. Willumsens billede: ”Badende børn – Skagen Strand” 1909.
Mest af alt,  fordi Willumsens billede fortæller om sundhed, styrke og friskhed –
dominerende tanker i tiden op til 1. verdenskrig. Mit billede er stort set det modatte:
ælde, forsigtighed og hensyn! Willumsen arbejdede på sit billede i 9 år – mit er et
såkaldt  ”snapshot”,  der kunne være et  solnedgangsbillede,  hvis man ikke kendte
geografien og verdenshjørnerne på stedet. De badendes alder og forsigtige skridt ud
i det fremmede element, kunne tyde på, at dagen er ved at være gået, i mere end en
forstand. Men det er et morgenbillede, en ny dag. Det kolde vand er livgivende, og
blikket mod solopgangen giver dagen og vejen nye perspektiver.
Vi  er  en  6  -7ældre  mænd,  som trofast  mødes  og  bader  hver  lørdag  kl.  8.00  i
vinterhalvåret. Det har vi gjort i 10 år. Antallet af badende bestemmes af længden af
den øverste hylde i saunaen.  Sådan var det ikke fra starten.
Det  begyndte  med  ”Kolby Ungdomsroere”,  Lars  Gjødvad og  mig,  som flyttede
badningen fra Kolby Kås Havn til Langør Havn, med udgangspunkt i roklubben,
hvor vi  roede.  Her kunne vi  klæde af  og stikke fødderne i  en balje varmt  vand



efterfølgende. Så kom Gregers, Palle og Frank til  og endelig Charly,  Kristian og
Poul. Og en del af dem var meget aktive pensionister i den ombygning, som fandt
sted i 2011/-12.
Frank købte saunaen af Carls Sørensens enke og byggeholdet flyttede og genopførte
den i  roklubben.  Den første vinter  kunne vi  ikke få temperaturen højere end 60
grader og kunne dårligt holde varmen derinde. Men et af de mange besøg af Ole
Tandlæge fra Horsens gav udsyn og forståelse for, at fysiske love for gennemtræk
og varmeudvikling også gælder på Samsø! Vi fik åbnet for den lille klap øverst i
saunaen, og det  hævede varmen til  90 grader og fordoblede glæden ved brug af
saunaen.

Ælde, forsigtighed og hensyn.
Her kommer vi igen forbi det første billede med de badende mænd.  Vi er nu alle
fyldt 60. Vi følges ad i badet og tæller efter, når vi er kommet op. Vi deler glæder og
sorger i en gentaget ritualiseret rytme, som også indeholder sild, ost og to snapse pr.
mand … uden for  mange  dikkedarer.  Mænd er  til  gentagne  rytmer  og  ikke  for
mange ord, med anerkendende blikke og skulderklap som tætteste fysiske kontakt. 
Og så har vi ofte gæster med. Søren fra Kerteminde, Ole fra Holbæk, Per Tygge-
gummi (Helmer) og Jan fra København osv.                                                                 
Den mest trofaste deltager i vinterbadningens 3. halvleg er tidl. grisehandler Jens 
Anker Madsen. Han har fritgående høns, med adgang til strandenge med tanglopper 
og grønt, så der er orange æggeblommer helårligt til vinterbaderne. Hønsene 
fungerer også som trafikchikaner på Langørvejen og sikrer forsigtig kørsel, ligesom 
de lejlighedsvis deltager i kirkegangen i Langør Kirke.
Og sådan er der mange små ting og tilsyneladende tilfældigheder, som tilsammen
giver en slags mening i en senmoderne verden, hvor tilfældighed synes at være det
mest genkendelige
træk.     

Ole Kæmpe.



VISIONER FOR SAMSØ RO- OG KAJAKKLUB.
Fremført af Bettina Aagaard
Samsø Ro- og Kajakklub startede i efteråret 2016 på foreningsudviklingsforløbet
”Bevæg dig for livet” i samarbejde med DGI Østjylland. 
Arrangementet tilmeldte vi os, da vi så/ser det som en god mulighed for at få hjælp
til at udvikle klubben og dermed også fremtidssikre den.
Vi vil gerne være en forening, hvor det er attraktivt at være eller blive medlem og
frivillig, og vi afholdt derfor (i samarbejde med DGI) en visionsdag i  november
2016 med det formål, at samle kompetencer og idéer, så vi i fællesskab kunne sætte
rammen for Samsø Ro- og Kajakklub fremadrettet.
I  løbet  af  visionsdagen blev  der  afholdt  workshops,  hvor  der  i  fællesskab  blev
brainstormet og idégenereret på forskellige områder.
Efterfølgende er der dannet et udvalg, der skal arbejde videre med de mange idéer
til udvikling og fremtidssikring af Samsø Ro - og Kajakklub, men følgende punkter
er allerede vedtaget:
Samsø Ro- og Kajakklubs VISIONER frem mod 2020:

 Hos os er alle velkomne og vi har fokus på, at tage godt imod nye samt tage
hånd om dem, så de hurtigt kommer til, at føle sig som en del af klubben.

 Vi har fokus på socialt samvær, sjove oplevelser, aktiv motion i naturen og
vægter sikkerhed i vores aktiviteter højt.

 Vi  anerkender  vores  medlemmers  aktive  indsats  samt  det  frivillige
engagement, som hver især bidrager med i klubben.

 Vi  vægter  fællesskab  og  samarbejde  højt  både  i  aktiviteterne  og
klubarbejdet, hvorfor vi altid er villige til at give viden og erfaring fra os og
lære af hinanden.

 Vi har rammerne til at have det sjovt, og til at udvikle vores aktiviteter, og
tør derfor prøve nye og spændende tiltag.

Bettina Aagaard



Situationer fra

 seminaret 

”Bevæg dig for livet”





Tørre facts

Rolkubbens adresse (klubhuset) :
Langøre 27, 8305 Samsø 

Samsø Ro- og Kajakklub bestyrelse 2017-18

Formand + sekretær: Bettina Aagaard, Søtofte 20, 8305 Samsø

Næstformand + kasserer: Pia Gjellerup Christiansen 

Kajakchef + udlejning: Bodil Fabricius Jensen 

Oldfrue: Bente Holm

Rochef (+ inriggerbåde): Holger Sørensen

Materielforvalter/kajakker: Niels Lund

Materielforvalter/hus: John Durston

Klubbens hjemmeside: 
www.samso-rkk.dk 

Kontingent :

Kontingent (2017):

Seniorer kr. 1.100

Studerende og juniorer kr. 600,00

Passive kr. 100,00

Redaktion:

Tekster, (hvor ikke andet er nævnt): Bodil Mørk

Fotografer: Talrige nuværende og tidligere medlemmer

Indskanning af hundredevis af billeder: Charly Jensen

Billedbehandling og layout: Nis Møller
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