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Oplevelser fra mit ro- og kajakliv på Samsø. 

Forord. 

Jeg har været aktivt medlem af Samsø Roklub siden 2002, og vil her fortælle om begivenheder og 
mine oplevelser i klubben til og med 2020, det er fra 19 års medlemskab, så det bliver en længere 
og måske også en lidt nostalgisk beretning!  

Beretningen er først og fremmest skrevet for min egen skyld, men måske den kan være 
interessant for de af mine kammerater, som har været med til at udføre praktisk arbejde i og 
omkring klubhuset, vores kajak- instruktører, vinterbaderne og ikke mindst for dem der har været 
med på vores ture Samsø Rundt, i øvrige danske farvande og i Sverige. 

Jeg håber at nye roere kan blive inspireret af vores oplevelser, så vi kan få en tilgang og oplært 
flere i lejrlivets udfordringer og glæder! 

Jeg lærte selv det grundlæggende om at færdes i naturen og selv klare udfordringerne fra min tid i 
Grønland, fra vores ture, hvor Merete var min læremester og kæreste, en god kombination! 

God læselyst og hilsen, 

Gregers. 

Motivationen til kajak roning. 

Hvad er det der driver os til at ro i kajak? 

Det at sidde sin kajak i vandniveau, i tæt kontakt med naturen, underlagt vind og vejr, og det er 
havet der bestemmer, man er den mindste, det lærer man! 

Man har et frirum, selvbestemmelse, kan selv sætte kursen, der skal navigeres, og vejret skal 
bedømmes, så det er sikkert at ro ud! 

Man får selvtillid og god motion, mange naturoplevelser og det er ikke mindst godt for sjælen! 

Det er vanedannende, godt for det sociale fællesskab og kan derfor stærkt anbefales! 

Primitive lejrpladser. 

På vores kajakture foretrækker vi at bo på primitive lejrpladser, hvor vi kan telte og der måske er 
et toilet og en vandhane. I de senere år er der også bygget shelters flere steder. 

Samsø mangler i den grad den slags tilbud og er i forhold til andre kommuner langt bagud, 
roklubben har tidligere forsøgt at få kommunen til at gøre noget, men uden held. 
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De Grønne Mænd på Samsø besluttede derfor at gøre noget ved sagen, vi dannede en gruppe om 
stier og primitive lejrpladser. I første omgang havde vi et møde med Bjarne og Sune fra 
kommunen, de anbefalede os at lave en samlet ansøgning for et antal pladser. 

Naturstyrelsen har nogle arealer ved kysten, som vi fandt egnede, og en besigtigelse af arealerne 
med Naturstyrelsen var positiv. Der kom også privat ejede pladser til og vi lavede en samlet 
ansøgning til kommunen på i alt 8 primitive pladser. 

Efter at ansøgningen har været igennem sagsbehandling hos Naturafdelingen i Århus Kommune, 
Fredningsnævnet, Kystdirektoratet og Samsø Kommune, er slutresultatet blevet at vi har fået 
godkendt 3 af de 8 ansøgte pladser, et noget nedslående resultat, men bedre end ingenting! 

På pladsen ved Dallebækken har vi fået lov til at bygge et shelter, den er allerede leveret som et 
byggesæt fra Samsø Shelters, vi har også etableret en vandhane for brugerne af pladsen, begge 
dele er bekostet af De Grønne Mænd. 

 

Ved Nørreskiftevej 31, hos Rikke og Lars Clausen er der givet tilladelse til etablering af en mindre 
lejrplads ved vandet beregnet til 4-6 telte. Der kan hentes vand ved gården, og der er mulighed for 
rideture på islandske heste. 

Ved Nordby Strands tidligere sportsplads har vi fået tilladelse til at renovere en eksisterende 
bygning på 40 m2, så den kan bruges til kombineret shelter og opholdsrum, og på pladsen må der 
teltes. Vi arbejder sammen med Nordby Sogns Borgerforening, de har her i forvejen en badebro. 
Ved pladsen er der i forvejen et ”raket toilet”, og vi planlægger også at etablere vand og el på 
pladsen.  

Pladsen som kun ligger max 2 timers roning fra vores klubhus, kan også med fordel bruges af vores 
medlemmer!   

I Sverige, hvor man har ”Alle Mands Retten”, er lejrlivet noget lettere, men de har jo også mere 
natur end vi har i Danmark! Der er normalt ingen faciliteter hvor vi telter, så alt skal medbringes i 
kajakken, og når man skal træde af på naturens vegne, går man afsides med en spade, det må da 
siges at være det primitive lejrliv! 

Kajak elever. 

I det efterfølgende kan man læse om vores kajak undervisning år for år. Svømmehallen i Odder har 
altid været en god start på undervisningen. Før vi kom i svømmehallen underviste vi i 
makkerredning på land, så var eleverne godt forberedt på hvad der skulle ske i svømmehallen. Vi 
har haft rigtig mange elever, som har bestået kurset og fået et ”Frironings Bevis”, men det har 
været svært at fastholde de friroede, det må vi forsøge at gøre noget ved! Måske vi skulle 
undervise noget mere i de hurtigere turkajakker og måske også arrangere konkurrencer? En 
Weekend tur med lejrliv tror jeg også var en god ide! 
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Vores instruktører har i årenes forløb været på kurser i 1. hjælp, undervisning og kajakfærdigheder 
og gjort et stort stykke frivilligt arbejde med eleverne! 

 

 

Ro-Triathlon. 

I 2017 startede vi en ny aktivitet op, vi kalder den Ro- Triathlon. Et rigtigt triathlon består som 
bekendt af svømning, cykling og til sidst løb. I stedet for at løbe ror vi kajak, det er fint da mange af 
os ikke løber længere! 

Vi har altså 3 dicipliner: Vi starter med kajakroning ca. 3 km, pigerne får 1 minuts forspring, 
derefter 300m. svømning fra flydebroen og rundt om en udlagt bøje, og til sidst 10 km. cykling 
rundt om Trekanten. Kajakkerne runder Lilleøre og ror til SOS- standeren ved Armhoved, vender 
og retur til flydebroerne, så springer vi i vandet, der som regel er koldt, runder bøjen og retur til 
broen. Nu skal der cykles, nogle skifter til tørt tøj, men det tar tid og koster, andre springer på 
cyklen i våddragten og det sparer tid!  

Efter anstrengelserne holder vi tredje halvleg med fællesspisning, hyggeligt samvær og præmie til 
vinderen! Gennemsnitsalderen for deltagerne er et sted i 60erne, så vi er modne triathleter. Vi 
cykler på vores hverdagscykler, endnu er der ingen der har anskaffet sig enkeltstarts cykler! 

Det er en aktivitet der motiverer os til ikke kun at ro kajak, men også til at svømme og cykle, så 
benene ikke visner af den megen kajakroning!   

Kajak telt- turene. 

Turene kan stærkt anbefales, det er en billig form for ferie, du får en masse naturoplevelser, får 
styrket din fysik, får et godt helbred og ikke mindst et godt kammeratskab. Ofte er der langt til 
nærmeste havn, så vi må hjælpe hinanden, hvis der er problemer med udstyret, fysikken ikke slår 
til eller der er brug for 1. hjælp. I en gruppe er der altid deltagere med forskellige ekspertiser, og 
med hjælpsomhed får vi altid løst de problemer der måtte opstå. 

Der skal pakkes meget udstyr ned i en kajak til en weekend tur, eller til en tur af en længere 
varighed, så det er vigtigt at vælge en stor og rummelig havkajak, som også passer til roerens 
vægt! Hvis man ikke selv har en kajak, kan man låne en af klubbens! 

Der skal blandt andet være plads til: 

Teltet, som skal ligge let tilgængeligt, hvis man lander i dårligt vejr, så er det rart at få rejst det, 
som det første man gør! 

Liggeunderlag og sovepose. Kogegrej ”Trankia”, mad og vand. 

Ro-tøj herunder anorak og våddragt, tøj til landgang, Badetøj og håndklæde, toilettaske. 
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Pandelampe, 1. hjælps pakke herunder et stanniol varmetæppe, reparationsgrej, laminerede kort, 
kompas, myggenet og solcreme. 

Mobiltelefon og ”power-bank”, til opladning, samt meget mere! En mere udførlig liste kan fås fra 
os der har prøvet det. 

Det er en fordel at kunne noget grundlæggende om navigation, det giver en god sikkerhed. 

Det er klogt at prøvepakke kajakken inden turen, kajakken må ikke være for hårdt lastet, så den 
ligger for dybt, det kan gå ud over stabiliteten! Endvidere er det vigtigt at placere tunge ting så vidt 
muligt ved kajakkens midte, så bliver den lettere at styre og mere sødygtig! En rigtig pakket kajak 
er mere stabil end en tom kajak! 

Saunaen. 

Saunaen har sin egen historie. Den blev oprindeligt købt af Frank Bissø til hjemmet i Onsbjerg, så 
blev den solgt til en nabo, som havde den i kælderen, da de ikke brugte den længere, købte 
roklubben den for et mindre beløb, demonterede den og monterede den ved baderummene, dog 
med lidt andre dimensioner og med nye bænke. 

Det må da siges at være genbrug, den fungerer godt, og vi har stor glæde af den! 

 

Beretninger år for år. 

I det efterfølgende beretter jeg om begivenheder og oplevelser fra årene 2002 til og med år 2020. 

  

Beretning fra 2002 og 2003. 

Det starter med at Merete jeg bliver oplært i roning i vores fine inriggerbåde, både 2- og fire åres 
både. 

Vi skal lære at håndtere åren rigtigt i vandet, så man ikke ”fanger en ugle”, og kende de forskellige 
kommandoer, samt at håndtere og passe båd og materiel korrekt. Det er holdarbejde og ganske 
lærerigt. Konditionen bliver forbedret og mave- og benmuskler bliver styrket. Os der er 
nybegyndere bliver undervist af de gamle erfarne roere Birgit, Jette og Per.  

Vi mødtes tidligt om morgenen, og efter roningen var der kaffe og franskbrød med hjemmelavet 
marmelade, for en fast pris af 5 kr. 

Vi var ikke mange medlemmer og kasserer Steffen manglede af og til penge i kassen, så vi måtte 
en gang give et ekstra bidrag, så han kunne betale regningerne.  

Når vi om morgenen mødte op fordelte formand Frank os i bådene, og ofte var der en eller to der, 
når fordelingen i bådene ikke gik op, blev sendt ud i klubbens 2 kajakker, uden forudgående 
instruktion, så det var learning by doing. En dag kæntrede jeg da også i Østerfjorden, i en turkajak 
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uden opdriftsmiddel, men med svømmevest på og jeg fik den svømmet ind til land og tømt for 
vand, så jeg våd og med en erfaring rigere kunne fortsætte hjem til klubben. 

Kajakoplevelserne afskrækkede mig dog ikke, gav mig blod på tanden og jeg meldte mig til et 
weekendkursus på Gudenåen, hvor jeg fik lært de grundlæggende kajakfærdigheder.   

2004. 

 I marts støbte vi et nyt og større brohoved til de 2 nye flydebroer, som kostede i alt 160.000 kr. 

Det var en kold tjans for Charly og os hjælpere at stå i vandet og lave støbeforskalling. 

Det blev noget dramatisk med støbningen, da beton leverancen blev forsinket og vi fik støbt i sidste øjeblik, 
inden der blev højvande; men det lykkedes, og Jens Anker førte, som han plejer, tilsyn med arbejdet og 
arbejderne, han kunne godt se at nogle ikke var vant til manuelt arbejde, med deraf følgende 
kommentarer, men alle gjorde deres bedste, så resultatet blev godt!   

Der blev også installeret en ny rampe mellem broerne. 

Det blev nu meget lettere at komme ud og ind med robåde og kajakker. 

Det var en stor investering, som var hård ved kassekreditten. 

 

 

2005. 

Året starter dårligt, idet der natten mellem d. 8. og 9. januar blev orkan og broerne, som lå til 
vinteropbevaring på Nokken var væk, vi frygtede det værste, at de med vestenvinden var drevet til havs! Vi 
kunne se, at vandet ikke havde været over Nokken, så broerne, som hver vejer 800 kg, måtte være taget af 
orkanen, utroligt, men det må være sådan det skete! 

D. 16. januar sejler vi med Jens Anker ud på eftersøgning i fjorden og finder broerne på revet. 

Den ene er ødelagt; men den anden er kun lidt beskadiget og bliver repareret. 

Vi eftersøgte aluminiumspladerne fra fly, men uden held. 

Vi bliver så nødt til at købe en ny bro. Det var en stor uventet udgift for klubben. 

Det viser sig at være stor interesse for kajakroning og Torben og jeg foreslår derfor at etablere en 
kajakafdeling. 

Det var ikke alle i bestyrelsen, der var lige begejstret for ideen, da vi vidste at nogle klubber har dårlige 
erfaringer med at have både inriggere og kajakker i samme forening. Men Frank kunne godt se, at det var 
nødvendigt for at kunne videreføre klubben, så vi vovede springet! 

Vi laver budget og søger Århus Amt om at få EU Mål 2 midler og får tilsagn om at få 195.000 kr. 

Ligeledes søger vi Samsø Kommune om byggetilladelse til kajakskuret og – gården, den kommer også i hus. 
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I løbet af sommeren bygger vi projektet op med frivillig arbejdskraft, og der bliver også svejset nyt tagpap 
på det utætte tag. Vi er mange der lægger frivillige arbejdstimer i det. 

Vi skal jo også bruge kajakinstruktører og Torben og jeg kommer på 2 weekend kurser hos Dansk Kano og 
Kajakforbund. Vi var nye og ikke ret erfarne i kajakroningens kunst, men vi bestod dog eksamen og var 
glade for det!   

Kajakker skal der til og vi køber 7 havkajakker og 2 turkajakker, pagajer samt svømmeveste. 

Vi kan nu starte kajakundervisningen med de første 10 elever, som alle er voksne og meget motiverede, så 
vi ror både tirsdag og torsdag aften. 

Eleverne skal aflægge en 600 m. svømmeprøve for at starte på kurset, og når de har roet 100 km. og lært 
makkerredning får de et Kajakronings Diplom, som giver dem ret til at ro på egen hånd. 

Senere på året ror vi Samsø rundt på 3 dage, vi telter og laver mad på kogeapparatet ”Trankiaen”, det bliver 
en stor oplevelse for alle. 

Vi får senere flere kajak- instruktører det er A og Dortea, der begge begyndte som elever. 

Vi vil ikke risikere at miste broerne en gang mere, så Palle og jeg støber betonankre ned i forpladsen, så der 
er styr på broerne ved vinteropbevaringen. 

Der skete således meget nyt det år i den gamle roklub fra 1967, og det var nok heller ikke gået uden 
formand Franks evindelige optimisme! 

2006. 

Efter den traditionelle standerhejsning, begynder vi som noget nyt sæsonen med at tage i Odder 
Svømmehal med 6 kajakker, hvor vi aflægger svømmeprøver og laver øvelser i kajakker. 

Det er godt for de nye kajakroere at øve det at vælte i kajakken og komme ud med hovedet under vand, 
under betryggende forhold og i varmt vand. Svømmehallen stiller med en livredder, det er et krav! 

Vi øver også makkerredning og selvredning med pagajflyder. 

Vi har teoriaften i roklubben om sikkerhed, det er Steen der holder kurset. 

I maj er der Vandfestival i 2 dage, vi er med som en del af et større arrangement, der kommer en del 
interesserede og vi får et par nye elever på den konto. 

Kajakundervisning har vi tirsdag og torsdag aften.  

Anne Lise varmer os op med gymnastik, inden vi går i kajakkerne, og med udstrækning ved hjemkomsten. 

Efter roningen er der kaffe og franskbrød med hjemmelavet marmelade, det koster 5 kr., teoriundervisning 
og snak om løst og fast. 

Eleverne får udleveret pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd, og undervist i grundlæggende navigation.  

Vi, det er Torben, A, Ole, Merete og jeg, er på en fælles kajaktur til Det Sydfynske Øhav, turen starter fra 
Lenses kajakcenter på Tåsinge, hvor vi køber kajakgrej og fortsætter til Hjortø og videre til Birkholm, hvor vi 
telter ved havnen, og får en god medbragt gryderet med rødvin til. Der kommer et frygteligt uvejr om 
natten med torden, vind op til 16 m/s og regn. Dagen startede med at tørre soveposer og andet vådt efter 
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nattens uvejr, og A fandt ud af at festival teltet ikke kan modstå vandtrykket, men hun holdt sig flydende på 
luftmadressen! Vi udforskede øen på en tur øen rundt og i byen, vi hilste på Torbens bekendt Gustav, der 
sejler postbåden, og købte is i forsamlingshuset. Drikkevandet er brøndvand og smager ikke særligt godt! 
Byen er beskyttet af 2 hold diger, og der er kun 4 fastboende, men det er en meget charmerende ø. Vejret 
er varmt og vi bader. 

Så ror vi til Ærø, rundt Ommels Hoved og til Kleven Havn, med de mange restaurerede ”Duc-dalber”, 
fortøjnings pæle fra sejlskibenes tid. Pladsen ved havnen er fin og billig 15 kr. pr. nat pr. person, de lokale, 
som holder til i et skur, er flinke. 

Næste dag tager vi på udflugt til Ærøskøbing, som er en smuk og velbevaret idyl af en by. Vi badede, så på 
byen og fik frokost på en lille cafe med godt lokalt øl. På hjemturen blæste det meget op, vinden var i 
snuden og jeg måtte tage Merete på slæb! Vi kom i læ af Kragnæs Hoved, vi fik et hvil med slik og fortsatte, 
men nu fik vi blæst og torden og vi måtte i land igen, hvor vi sad i læ af nogle buske. Endelig tog det så 
meget af, at vi kunne ro til lejren. Torben var roet i forvejen og søgt ly i havnens ”Raket” for tordenvejret, 
men raketten forstærkede tordenbragene, så det var vist ret uhyggeligt for ham!  

Vi ror videre fra Kleven Havn mod Strynø, vi forlod den gode havn kl. 11 og gik i land ved Ommel Hoved og 
senere på Halmøs sydende, for at afvente gunstigt vejr og spise Oles hjemmebagte Logan Brød, et 
velsmagende energibrød. Roede på en lænser til Strynø, og så mange svaner, og 2 sæler, som lå og solede 
sig på stenene. Der var langt rundt om Strynø til havnen, hvor vi gik i land ved den nye flydebro. 

Vi teltede på en god plads ved Smakkecentret, Torben overnattede i kajakskuret, så slap han for at rejse 
teltet! Vi gik aftentur til byen og så den gamle mølle ved Strynø Kalv. 

I bådebyggeriet var man i gang med at bygge en smakkejolle, materialeprisen er ca. 40.000 kr. incl. sejl, 
men færdigbygget koster den ca. 200.000 kr.  Dejligt at de holder liv i de gamle bådebyggertraditioner. 
Stedet drives af en forening, og man er i gang med at bygge et museum. 

Fra Strynø via Skovballe til Lense, og videre til Skarø, hvor vi badede og kørte kajakkerne på lokale 
kajakvogne til lejrpladsen. Vi nød en god aftensmad i det fri, som sædvanligt, og med masser af rødvin, så i 
soveposen kl. 23. Vågnede op til dejligt varmt vejr med tur til havnen og senere morgenmad i det fri. Vi gik 
tur i byen og på øen, øens berømte birkesafts is nød vi også.  

Så lagde vi ud igen og rundede Skarø Rev og roede til Drejø i vindstille, og med små fisk der sprang i 
overfladen. Vi rundede Knappen og nåede den gamle havn på Drejøs nordside, en lille hyggelig havn, hvor 
vi spiste frokost med sædvanlig god appetit. Derefter tur til byen, hvor vi spiste is i søstrenes smukke have, 
vejret var varmt og stille. Men vi måtte videre og roede mod Tåsinge, øst om Hjortø, og til Skovballe i 
optrækkende tordenvejr, men nåede velbeholdne i land, fik læsset bilerne og kørte til Odense, hvor vi lige 
nåede at købe ind hos Netto, inden de lukkede kl. 20. Vi tilberedte en god middag i Meretes sommerhus på 
Nordfyn og nåede at få et dejligt havbad inden middagen, det blæste godt fra nord med høje bølger, men 
sjovt at bade i! Ved 12- tiden gik vi til ro, efter en god og travl dag! 

Op kl. 7 og startede med et havbad, fik dejlig morgenmad derefter gik turen med bilerne til Hou og med 
færgen hjem til Samsø. Det var en fin tur, hvor vi roede 89 km. i alt, ikke langt på en uge, men det var jo 
også en hygge tur, hvor vi også fik en masse erfaring til vores videre kajak liv! Det sociale fungerede godt i 
gruppen, som også havde en fin størrelse!       

Senere på sommeren roede jeg Samsø rundt med Dortea og A. Dortea i sin egen Tiki kajak og A i en 
Tsunami kajak, jeg selv i min gode Kajak- Sport kajak. Vi blev nødt til at telte på Brattingborgs sydkyst, på 
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grund af et tordenvejr med kraftig blæst, så det var en nødsituation, men det gik uden problemer, og om 
morgenen var vi ude på vandet inden godsejeren kom ridende på morgen inspektion, vi vinkede til 
hinanden! Vi rundede Vesborg Fyr i ca. 12 m/s. fra sw. med høje bølger, men klarede det, Dortea surfede 
med høj fart i sin Tiki på bølgerne. I Kolby Kaas fik vi noget at styrke os på i kiosken på havnen. Turen rundt 
om Samsø er på 75 km., når man følger en rute nær ved kysten. 

I september starter vi Samsø Rundt en gang mere, med deltagelse af Merete, Torben, Honsa, Steen og 
undertegnede. Vi overnatter på Ballen Camping og ved Mårup Havn. Honsa, Torbens Kammerat, er vandt til 
White Water Kajaking og derfor ikke ret sej til de lange stræk rundt om øen, men han kunne rulle i en 
Tsunami kajak, med oppakning, meget imponerende!   

Efter standerstrygningen spiser vi de traditionelle gule ærter i november måned, nogle går tur på Revet, 
dagen derpå. Det er Lillian der laver ærterne; men det er Frede der graver porerne op, som der er tradition 
for! Det var afslutningen på et begivenhedsrigt år!  

2007. 

Nu får vi klubbens navneskilt over porten ”Samsø Ro- og Kajakklub”, så nu er det synligt for enhver, at vi 
kan begge dele! 

Love, vedtægter og reglement bliver tilpasset og ændret så det passer til klubændringen, og vi bliver 7 
bestyrelsesmedlemmer, idet Torben og jeg kommer med. 

D. 29. maj starter vi med 11 kajakroere, hvoraf nogle er elever. 

Dortea og A er nu også med som instruktører. 

I år lykkes det en lille gruppe at ro Samsø rundt på under et døgn. De hurtige Steen og ”Søren Hval”, når 
rundt på 16 timer og de langsomme A, Palle og jeg bruger 18 timer, og det er mørkt da vi trætte lægger til 
ved broen og har besvær med at komme ud af kajakken med de stive ben. 

Tove møder op med champagne og vi fejrer bedriften, det kvikker os op! 

Senere på året ror Dortea alene rundt på under et døgn, hun vil ikke stå tilbage for os andre! 

Niels Møller har ofte i de senere år roet rundt alene, og han har klubrekorden med den hurtigste tid, måske 
på 11 timer? 

Vi beslutter at det giver guld når vi ror rundt på under et døgn, sølv på 2 døgn og bronze på 3 døgn, så er 
der noget at stile efter! 

D. 28. juli tager vi på fællestur til Blekinge Skærgaard, fra Karlshamn til Karlskrona. Torben har tilrettelagt 
turen og sørget for kort og informationer, vi er Torben, Bente, A, Ole, Tapi, Dortea, Merete og mig. Nogle er 
på tur en uge andre to uger, det bliver en god og spændende tur, hvor vi også oplever torden, regnskyl og 
blæst, men også fint vejr. 

 Vi kører over Øresundsbroen og til Karlshamn, hvor vi camperer i regn og efterlader bilerne for om 
morgenen at ro til Øster Bokø. Her er en fin teltplads, men vejret er ustadigt. Næste dag ror vi mod syd 
gennem en smuk skærgård til Tærnø med Laxboden, hvor vi køber is og kaffe. Øen er lidt turistet, men 
meget smuk. Vi vender så tilbage til vores lejrplads på Øster Bokø.  
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Så går turen videre, rundt Væstra Udden i blæst og store bølger fra Østersøen, der bliver torden og vi må 
søge i land på Dragsø, hvor vi møder et hold brandmænd, som er på ryste sammen tur. Da uvejret er 
overstået kan vi ro til Tjærø, hvor vi finder en meget smuk teltplads i øsende regn. Torben, Bente, Dortea og 
Tapi havde ikke lyst til at telte i det vejr og indlogerede sig på det lokale vandrehjem ved havnen. 

Teltpladsen er meget smuk, med store egetræer og spredte klippeblokke, fint badevand lige udenfor. Den 
første morgen fik vi besøg af skots -højlandskvæg, som lige skulle finde ud af hvad vi var for nogen der 
havde teltet her, men de var venlige og fredelige. I løbet af dagen kom dem fra vandrehjemmet, teltede og 
gjorde os selskab.    

Næste dag ror vi i ustadigt vejr på udflugt i fjordene, der er et stort område vi kan udforske, her er meget 
smukt. Til aften mødes vi atter i lejren til fællesspisningen. Næste morgen, efter morgenbadningen, pakker 
vi kajakkerne og ror i godt vejr til Funkøen, en lille halvø, hvor vi efter noget besvær finder en egnet 
teltplads, her græsser også kvier, de er fredelige, men man skal ikke jage med dem, fandt Torben ud af. 

Vores lagre af mad, vand og vin var ved at være tømte, så næste dag ror vi til Rønneby, via den smukke å. 
Her er supermarked, og et stort og flot Systembolag med et godt sortiment i vin og spiritus. Vi spiser på 
Pizzaria. Pizza, salat, brød og kaffe for 55 skr. I byen holder der mange alliker til, det er nogle spændende 
fugle at iagttage. På vej til lejren tanker vi vand ved en lystbådehavn, vi skal hele tiden sørge for at have nok 
af vandforsyninger. Næste dag ror vi rundt om halvøen GØ og til Millegarne, en lejrplads ved en lille elv som 
fører op til Breda Sund. Pladsen er meget god, men her er myg, så vi må have myggenet på, jeg så en snog 
passere mig, da jeg sad på hug i skoven. 

Så går turen videre mod øst, vi passerer halvøen Lindø, og udforsker en fin campingplads ved Bøkenæs, 
men vælger i stedet en smuk ø, Lungskær, som vores næste lejrplads, vi har øen for os selv og her er fint at 
telte og godt at bade!    

Så tager vi på en udflugt fra Lungskær til Hasselø, hvor vi går i land ved Hallarna havn, et hyggeligt sted, 
hvor vi spiser frokost for så at ro til Asla, med fyret, en lille ø i udkanten af skærgården, vi ror i godt vejr 
tilbage til Lungskær. 

Nu bliver gruppen reduceret til 4 deltagere, det er Torben, A, Merete og mig, de øvrige havde ikke tid til 
mere roning i denne omgang. Vi ror nu nord om Hasselø til Aspø Kyrka, en hyggelig lille havneby, hvor vi har 
en strække ben pause og videre til Drottningskær, hvor vi drister os til at slå lejr på et offentligt areal, men 
uden problemer! Næste morgen pakker vi lejren ned i kajakkerne og ror mellem Kungsholmen og Tjurkø, 
her er en havn for motortorpedo både, generelt er her mange flådefartøjer i området, da Karlskrona er en 
flådestation. Vi runder sydenden af Tjurkø, men opdager pludseligt at vi befinder os midt i et skydeområde, 
vi får røde ører, men militæret er flinke, holder inde med skydningen, så vi kan passere, og vi ånder lettet 
op! Syd for Sturkø går vi i land og holder frokostpause. Vi runder sydenden af Sturkø og ror op langs 
østsiden for at finde en lejrplads. Torben vælger en lille ø Moksholm, men vi andre vælger den lidt større ø 
Jærkø, dog så tæt på at vi kan signalere til Torben, når der er spisning! 

Næste dag tager vi på rotur rundt om øen Hæstholmen, en meget spændende ø. Vi tilbringer igen natten 
på vores øer. Næste morgen pakker vi og ror mod Karlskrona, syd om øen Senoren, gennem Østra Fjærden 
og til frokost på et skær, videre over sejlrenden fra Karlskrona, lige inden der kommer en megastor færge 
for udadgående! Det var i det her farvand at U 137, den sovjetiske ubåd grundstødte i 1981, og skabte en 
masse diplomatiske forviklinger mellem Sverige og Sovjetunionen! Vi finder en smuk campingplads vest for 
Karlskrona, men der er mange formaliteter, inden vi kan få lov til at slå lejr. På den sidste del af turen har 
Merete været hovmester, og hun passer godt på at vi ikke forgriber os på maden, uden forlov!   
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Vi giver os tid til at se Karlskrona både fra land- og kajaksiden, det er en meget smuk by. 

Så er det hjemrejsedag, vi tager en taxa til Karlshamn, får hentet bilerne, pakket og afsted via 
Øresundsbroen og Sjælland til Kalundborg, hvor vi når færgen og kan komme hjem til Samsø! Det har været 
en spændende tur, med mange udfordringer og gode oplevelser.  

Vi fejrer Roklubbens 40 års jubilæum, Birgit Nielsen sørger for gode lagkager til kaffen. 

Vi har nu vores egen hjemmeside www.samso-rkk.dk, det er Jan Bech som er webmaster. 

På siden kan du finde nyheder, klubbens love, vedtægter og reglement samt generelle informationer om 
klubben. Der er også turberetninger, billeder og meget andet. 
Hjemmesiden har stor værdi for klubben! 

Vi spiser de altid gode gule ærter d. 10. november. 

2008. 

Rune Balle vores flyveplads leder som har boet, studeret og arbejdet på New Zealand, fik os i roklubben 
interesseret i en tur til New Zealand, med Rune som turleder. 

Han viste os lysbilleder dernede fra, det så spændende ud, og det hele faldt, efter en længere planlægning, 
på plads. 

Afrejsen var d. 2. feb. Vi var 11 deltagere og Rune. 

Det var en lang rejse og vi var glade da vi endelig kunne stige ud af flyet i Auckland på Nordøen og få gang i 
bentøjet! 

Vi udforskede NZ fra an lejet bil, som lige kunne rumme os alle og bagagen.  

Der var mange flotte landskaber, vi var også ude i kajak på søer og endda i Stillehavet, som var stille, men 
med store dønninger! 

Fra Nordøen fløj vi til Sydøen, som også blev udforsket grundigt, og turen gik så videre til Australien, 
Sydney, hvor vi var et par dage og også fik set Utzons Opera. 

Det var ikke en luksus rejse, vi boede på vandrehjem og sørgede selv for kosten. En anden måde at være 
sammen på og en spændende tur på 30 dage med mange gode oplevelser. 

Ovenstående var kun hovedtrækkene i rejsen, og en mere udførlig turbeskrivelse bør nok følge ved en 
anden lejlighed. 

Hjemme igen starter de vante rutiner med broer ud og med planlagte roninger på tirsdage og torsdage. 

Dansk Forening for Rosport arrangerer ”Vi Ror Danmark Rundt”, og fra Samsø Ro – og Kajakklub deltager 
både inriggerbåde og kajakker, så det bliver til mange km. i den periode. 

I juli ror vi Samsø rundt, vi er både garvede roere og nybegyndere. De hurtige bruger kun 2 dage og andre, i 
adstadigt tempo tager 3 dage om turen. 

Bodil var på sin 1. telttur og overnattede i strandtelt, lidt vovet, men vi havde heldigvis tørvejr! 

Merete og jeg tog en tur til Sverige og købte en ny kajak, VKV Seagull Offshore, hos Lars Clifford i nærheden 
af Kullen. Det er en solid og rummelig kajak, så jeg besluttede at afprøve den Fyn Rundt. Jeg kendte 
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farvandet, idet jeg har sejlet Fyn Rundt i sejlbåd mere end 25 gange. Turen startede d. 11. juni fra Meretes 
sommerhus på Nordfyn. Det blev en udfordrende tur i blæst, regn og godt vejr, ved Svendborg Sund tog jeg 
en tiltrængt hviledag på Rantzausminde Camping og med besøg i Svendborg. Så gik det videre med Fyn om 
styrbord og endelig kunne jeg efter 10 dage lande ved Meretes sommerhus i 12 m/s fra NØ og med høje 
bølger! 

 Det var rart at have fuldført turen, komme velbeholden hjem til Merete, erstatte soveposen med en rigtig 
seng, og få hvilet ud! Turen var på ca. 330 km.  

Sommerens fællestur i kajakker går i år til Limfjorden, vi var Bente, Torben, Tapi, A, Dortea, Ole, Merete og 
mig, med start i Struer og derfra til Mors vestside, men det blev lidt for hårdt, så vi vendte om og gik syd om 
Mors, videre til Fur hvor vi beundrede de flotte klinter, set fra søsiden. Så til halvøen Salling og vi slutter 
turen i Skive, hvor vi fik lov til at telte på roklubbens plæne. 

Det var til tider en våd og kold tur, så for at holde varmen dansede vi sommetider lancier, en gang også på 
en øde landevej, da vi var 8 folkedansere med på turen. Ole instruerede og Tapi leverede musikken. 

På en senere kajaktur til Vejrø og Bosserne så vi 75 sæler, og begge parter havde stor fornøjelse af at 
studere hinanden. 

Broerne kom op i oktober, og i november fik vi atter de altid gode gule ærter. 

Igen et år i roklubben med mange aktiviteter. 

2009. 

Vi søgte Samsø Kommune og fik byggetilladelse til kviste i festsalen, som vi syntes var for mørk. 

 I første omgang var der kun råd til brandsikring af loftet mellem bådehallen og festsalen, det var et krav i 
byggetilladelsen, og vi brandsikrede med 2 lag gipsplader. Et lidt træls job, men til sidst fik vi hjælp af en 
maler, det hjalp på det. Nu er byggeriet så påbegyndt, og det bliver nok færdigt en gang! 

D. 1.aug. startede vi den 2. sommertur til Blekinge Skærgaard. Turen blev også denne gang en succes, det 
er et dejligt område at ro i, kun af og til var vi ude i store dønninger fra Østersøen, men dem kan man også 
ro på! 

Dagsrutinen på turen er sådan, at lejren vågner ved 7- tiden, Niels er altid først oppe, vi bader og spiser 
morgenmad, så tages teltene ned og kajakkerne pakkes, ved 10- tiden lægger vi ud fra land, så ror vi som 
regel 2-3 timer og spiser frokost, ”tager en morfar”, og så videre til den nye lejrplads, som ofte nås sidst på 
eftermiddagen. Vi telter igen og madholdet går i gang med aftensmaden, mens andre bader, som regel 
uden badetøj, så får vi ikke så meget vådt tøj! Efter en god middag med rødvin til, hygges der, fortælles 
historier, og vi går måske en tur for at røre benene, så de ikke visner, inden sengetid, som er når det bliver 
mørkt. Man får altid en god nattesøvn efter en god ro dag, dog er det et hårdt natteleje, når vi må telte på 
klippegrund!   

Vi, det var A, Tapi, Thorkild, Niels, Dortea og mig, var nogle der ikke kunne få roet nok og ønskede os en 
efterårstur, det blev en længere tur med start på Skanderborg Sø, og videre over Mossø og derfra ad 
Gudenåen til Randers. 
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Derefter ud af Randers fjord og ud i det barske Kattegat. Rundt Djursland, ved Draget på Helgenæs lavede 
vi, inspireret af vikingerne, dog en overbæring af kajakkerne, så vi slap for at runde Sletterhage Fyr i blæst, 
videre til Århus og derfra kom Dortea, Niels og jeg i mål i Hou.  

En lang tur på ca. 320 km. og til tider med megen blæst. Vi klarede Mossø i hård modvind med høje krappe 
bølger, det var udfordrende. I en blæsende Ebeltoft Vig kom vi væk fra hinanden, det var utrygt, men dejligt 
da vi atter var samlet. Ud for Århus havn fik vi store bølger fra Kalø Vig og samtidig passerede 
katamaranfærgen os, så der var nok at se til!  Det bliver tidligt mørkt på den årstid, så lejren skulle 
etableres i god tid om aftenen. Vi roede i den første halvdel af september, og de campingpladser vi teltede 
på var ved at lukke ned efter sæsonen. 

 

 

2010. 

Vi søgte Lag- Midler til renovering af bygningen og fik tilsagn om at få 31,5 % af ombygnings budgettet, det 
blev til 138.000 kr. fra Lag. 

Vi var igen i Odder Svømmehal, hvor vi startede eleverne op, behageligt i det varme vand. 

D. 13. juli startede vi med elever på en tur Samsø Rundt, de får lært om lejrlivet og får en masse erfaring 
om vind og vejr, så de bliver lidt hærdede til lidt længere ture. 

Vi tog igen på sommertur til Blekinge Skærgaard, hvor vi efterhånden er godt kendt med hele området. 

D. 23. august startede jeg med A, Dortea, Niels og Thorkild, Fyn rundt i kajak fra Meretes sommerhus på 
Nord Fyn. 

Det blev en til tider lidt hård tur, i alt slags vejr, en dag roede vi kun 10 km. og måtte i blæst og regn 
etablere lejr i læ af en majsmark, jeg kunne til opmuntring for gruppen heldigvis byde på min kendte 
velsmagende mørbradgryde til aftensmad.  

 Da vi nåede til Kerteminde Fjord, så den noget vild ud, og vi valgte at telte på stranden. Da blæsten 
fortsatte måtte vi tage en overligger dag, som vi udnyttede godt ved at besøge Johannes Larsen Museet. 
Men vi nåede da velbeholdne rundt om Fyn og steg i land ved Meretes sommerhus d. 1. sept. Efter at have 
roet ca. 310 km. 

I oktober fik vi nyt stort vindue i syd gavlen, og i nov. de gode gule ærter, nu var det Rie, vores oldfrue, som 
sørgede for traktementet, og hendes ærter var også gode! 

2011. 

Som sædvanlig har vi en god tur til Odder Svømmehal, med nye og gamle kajakroere. 

Vi ror med elever tirsdag aften, og Annelise står nu, som noget nyt, for opvarmning og afspænding. 

Merete sørger for at organisere ro-vagterne til torsdags roningen, som ofte er godt besøgt. 

D. 25. juli går kajak sommerturen til Det Sydfynske Ø Hav, med start fra Rantzausminde Camping. Jeg var 
sammen med A, Lone, Bodil, Ole, Torben, Bente og Merete. Vi telter i Edvalds frugthave på Bjørnø. Derefter 
i godt vejr til Lyø, hvor der danses folkedans, og vi får en svingom med! Vi ror videre til Avernakø hvor vi 
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telter ved havnen og senere via Flæskholm til Drejø, ikke alle er glade for at forlade Drejø, da det blæser; 
men det ender med at vi ror til Rantzausminde i blæst og høje bølger i Svendborg Sund. Vi så at alle klarede 
det godt, og der var nye roere der fik lært meget af den udfordring! 

D. 10. august startede vores tur på Skjern Å, fra udspringet og til Ringkøbing Fjord og videre til Hvide Sande. 
Det var Niels der tilrettelagde turen. Vi var Niels, A, Merete og mig. De første dage var meget våde, men det 
gav en god medstrøm i åen; men ved de mange snoninger måtte vi være opmærksomme, så vi ikke kom til 
at sidde fast i bevoksningen ved bredden. Vi kan bekræfte at åen igen er snoet, efter at den var rettet ud i 
mange år, det var en flot og våd tur hvor vi roede ca. 165 km. 

Det var også det år hvor vi startede på renoveringen af vores klubs køkken og dagligstue, samt baderum, vi 
fik også erstattet el-radiatorerne med 2 varmepumper, som bruger langt mindre energi og er hurtige til at 
varme op! Baderums væggene blev isoleret med 175 mm. rockwool, afsluttet med 2 lag vådrumsgipsplader 
og gulvene blev isoleret med 300 mm. flamingo og der blev ilagt varmeslanger, altså nogle vel isolerede 
rum, så mangler der kun varme-uniten til gulvslangerne, så vi kan få lune gulve og tørre og tidssvarende 
rum, men det kommer vel en gang!? 

En varme-unit koster kun ca.13.000,- kr. installeret, så det er ikke den store udgift det drejer sig om! 

Meget af arbejdet udførte vi med frivillig arbejdskraft med blandt andre: Rie, Palle, Jens Anker, Frank, Poul 
Søndergaard, Nis og Kurt .  

 2012. 

Vi færdiggør renovering af klubhuset og aflægger regnskab hos LAG, via vores revisor, det er besværligt, 
men det lykkes til sidst at få regnskabet godkendt. Palle sørgede for hver dag at skrive timesedler for alle 
frivillige arbejdere, og det indbragte uventet næsten 100.000 kr. ekstra, så vi kunne få nedlagt vores 
kassekredit, det var en stor lettelse! 

 Igen i år tager vi til øvelser i Odder Svømmehal, der er altid god tilslutning, og de gamle kajakroere skal nu 
hvert år gennemføre en makker redning. 600 m. svømmeprøve er dog kun et krav hvert andet år. 

Vi har 7 kajakelever; men kun 4 fortsatte. 

I uge 30 rydder vi som sædvanlig op efter Samsø Festival, vi får altid en god betaling for det, specielt når 
festivalen har givet overskud! 

D. 29. juli går sommerturen igen til den Svenske Skærgaard, i år først til Østersøen, Santa Anna Skærgaard, 
en tæt og spændende skærgaard. Vi var A, Ole, Dortea, Niels, Thorkild, Klaus, Merete og mig.  Det var lidt 
svært at finde lejrpladser, men efter nogen søgning lykkedes det at finde nogle gode pladser, og vi prøver 
for 1. gang at telte på klippegrund, bardunerne fastgøres til sten, men det kræver et godt ligge underlag! 

Vi besøgte Hardstena, en gammel fiskerby, nu turiststed, men meget spændende, vi så den gamle eg, 
skolen med museet og Tranhuset. Man levede af gråsælsfangst, spækket blev kogt og trannen eksporteret 
og brugt til læder imprægnering. Niels var uheldig og gled på en klippe og kom til skade med skulderen. 
Kosten var som sædvanlig god, Merete lavede middag af tørret kød tilsat tørrede urter, Niels plejer gerne at 
servere færdigretter, der kun skal tilsættes kogende vand og det kan jo også spises, og A`s buffet med 
spændende retter ser vi altid frem til, hun er god til at finde spiselige bær og svampe ved lejren!  
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Vi kunne ikke få nok kajakliv, vi havde et godt sammenhold i Santa Anna Skærgaarden, og derfor kørte vi 
tværs over Sverige til Vestkysten for at ro rundt om rundt om øerne Orust og Tjørn, som ligger nord for 
Gøteborg. 

Det blev en fin tur, men med megen blæst og regn. I Svanesund lagde vi ind i kraftig regn for at købe 
proviant i et supermarked og for at få en varm drik, iført vores våde kajaktøj. Så gik det videre til næste 
lejrplads lige syd for Svanesund. Næste stræk gik til øen ”Katten”, som ligger ud mod det åbne hav. Øen er 
meget smuk, minder mig om en ø i Grønland. Lyngen blomstrer og der er en fin badestrand, fra øens top er 
der en fantastisk udsigt over skærgaarden. 

Næste etape roede vi i dønninger fra Skagerak, via Kyrkesund til en mindre ø Otterholm, landgangen på 
klipperne var svær, men det lykkedes, vi teltede på klippegrund på øens top med en flot udsigt. Dortea 
opdagede at hun havde tabt sin mobil og bilnøgle i havet, da hun tog anorakken af, meget uheldigt! Den 
dag så vi en sæl, svaner og gæs, og ved lejren en hugorm. Næste dag lettede vi fra øen efter at have søsat 
kajakkerne fra klipperne, det var ikke let, men lykkedes til sidst, jeg måtte klatre i land en ekstra gang og 
hente min pagaj, det var surt! Så roede vi et stræk med megen trafik af sejl- og motorbåde, Klaus morede 
sig med at lægge sig i slipstrømmen fra motorbådene, så kunne han surfe afsted. 

Vi endte på Vallerø, øen med en middelhavs lignende strand. En flot teltplads og tur til toppen af øen med 
udsigt til Skagerak og til skærgaarden. Senere spiste vi med god appetit Dorteas skærgaards- gryderet. Vi 
badede i det flotteste badevand på turen. Dortea og Klaus måtte vente nogle dage på en reservenøgle til 
bilen, vi andre roede til Stoken Camping, hvor vores tur endte, en spændende og til tider også en lidt hård 
tur men med en mængde gode oplevelser! 

D. 21. oktober er der standerstrygning, og i november er der spisning af de traditionelle gule ærter. 

Erik Vangsgaard holder et spændende foredrag om hans og Mettes kajaktur på Disko Bugten, på Grønlands 
Vestkyst, hvor de ror sammen med store hvaler.  

D. 29. november holder skibsfører 

 Marius Kragh et navigationskursus for os i roklubben.  

2013. 

Vi starter sæsonen d.16. marts i Odder Svømmehal, og slutter af i Den Græske Restaurant med en god 
buffet. 

Vi startede med 8 kajakelever, og de 6 fortsatte og blev alle frigivet. 

Torsdags aften roning er stadigvæk populært, det styrker vores sammenhold. Rovagten, en erfaren roer, 
tilrettelægger turen, som varierer fra fjorden rundt på 9 km og til længere ture op til 15 km. Nogle gange 
deler vi os op i hold afhængigt af færdigheder eller ønsker, vi holder sammen, så ingen bliver roet bagud. 
Når materiellet er sat på plads bader vi, og så er der tid til kaffe/te med franskbrød og marmelade, helst 
hjemmelavet, det koster 5 kr. Vi taler om turen og drøfter verdenssituationen, specielt på Samsø. 
Torsdagsroningen er godt for det sociale sammenhold i klubben. Når vores elever har bestået 
svømmeprøven, lært makkerredning og fået lært det grundlæggende om kajakroning, kan de få lov til at 
komme med til torsdagsroningen, så de kan nå de 100 km. der kræves for at blive frigivet til roning på egen 
hånd! 

Sommerturen gik igen til Sverige, vi var 9 roere i Skærgaarden nord for Gøteborg, hvor vi også var i 2012. 
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Planen var at ro længere op nordpå, Niels havde tilrettelagt en tur op til den norske grænse, men på grund 
af blæst måtte vi ændre planer og ro i det mere beskyttede farvand om øerne Orust og Tjørn. Denne gang  

også i farvandet mellem Orust og Tjørn, hvor der også var gode lejrpladser. Nogle var af sted en uge, og de 
der tog en uge mere fik nogle barske dage med blæst. De blæste inde på øen ”Katten”, som ligger i den 
ydre skærgård ud mod Skagerak, et par dage og var ved at løbe tør for vand og proviant!   

A og jeg var med til Havkajakroernes stævne ved Svendborg Sund, her fik vi megen god inspiration til vores 
eget kajakliv! 

I december blev vi medlem af DGI, i stedet for Dansk Kano og Kajak Forbund, de giver mange tilbud til 
bestyrelsen, instruktører og aktive roere. 

Nogle få medlemmer praktiserer vinterroning, som er fra standerstryg til standerhejs, der skal søges om 
vinterronings tilladelse, og reglerne for vinterroning skal overholdes! 

2014. 

Vi starter sæsonen d. 5. april, som sædvanlig i Odder Svømmehal. 

Broerne kom, med hjælp fra ”Torben Kran”, ud d.10. april og d. 12. april var der standerhejsning. 

Sidste år fik vi frigivet 6 elever, og nogle roede de sidste km. sammen med torsdags roerne. 

I løbet af sommeren fik jeg sammen med A, Bodil, Dortea  udarbejdet en ”Sikkerhedsinstruks for 
Kajakroning”. 

Vi fulgte Søfartsstyrelsens retningslinjer, som er skærpede efter ulykken på Præstø Fjord. Vi forventer at 
alle vores medlemmer overholder sikkerhedsinstruksen! 

D. 17. maj havde vi besøg af Grønt Råd, som roklubben er medlem af. Bodil Mørk fortalte om inriggerne, og 
jeg fortalte om kajakaktiviteterne.  

Vi havde som sædvanlig en god Sct. Hans Aften med bål på Nokken. 

Kajakrullen til stranden blev renoveret, så det er lettere at komme ud og ind fra stranden, hvis man ror 
alene.  

D. 20. og 21. juli deltog vi i Festival oprydningen, og det gav pote i år ca. 57.000 kr. Altså en god timeløn! 

I juli holdt Thomas Madsen et legekursus for os. Vejret var fint, der var god tilslutning og alle morede sig! 

D. 2. august startede vi 11 kajakker på sommertur til Blekinge Skærgaard, hvor vi har været nogle gange 
tidligere. Det blev en fin tur i alt slags vejr, nogle var af sted 1 uge andre hele 2 uger. 

Bent og Vivi holdt et rul- kursus for os, nogle kunne lave en ”grønlænder” andre kun en ”færing”! 

D. 4. september startede vi en tur til farvandene ved Als, i anledning af 150 året for slaget ved Als. Torben 
havde tilrettelagt turen og fortalte om det historiske. Bodils telt tog en flyvetur i en tordenbyge! 

Vi deltog i Festivalens Medhjælperfest i Samsø Hallen og havde en hyggelig aften. 

D. 30. september tog vi rampen mellem broerne op, da Charly ville renovere den, og det forløb ikke uden 
dramatik, Charlys lille røde traktor kørte ud over brofæstet og i vandet, Charly forsøgte at stoppe den, men 
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uden held, Palle og jeg måtte springe for livet, vi blev alle meget forskrækket, men heldigvis skete der ingen 
personskade, og Charlys traktor blev reddet!  

D. 11. oktober startede vinterbadningen, i år kun et mandehold. Vi mødes kl. 8 lørdag morgen, går i sauna, 
bader, går i sauna og bader 2. gang. Så er der fælles kaffebord, Jens Anker koger æg, der er flere slags sild 
og ost, vi får også en snaps. Det er hyggeligt og en god måde at samles på i vintermånederne, vi får snakket 
om løst og fast! 

Huset fik igen en kærlig hånd, og vi fik en ny yderdør i nordgavlen og 6 nye vinduer mod vest i bådehallen. 

Vi var nogle stykker på 1. hjælps kursus hos Dansk Røde Kors, og derefter var det muligt for A, Mette og 
Charly at starte en instruktør uddannelse hos DGI. Jeg så frem til afløsning efter at have været instruktør fra 
starten med kajakker! 

I december holdt Thomas et spændende foredrag om en kajaktur i Vest Grønland. 

Det var jo også året hvor vi mistede vores afholdte formand gennem 40 år, Frank Bissø. 

2015. 

Vinduerne mod øst i bådehallen blev udskiftet med nye, så nu er der ved at være styr på huset! 

Vi var 21 deltagere i Odder Svømmehal i marts. 

I år har vi haft 6 kajakelever hvoraf 3 er frigivet. Der har været mange aflysninger på grund af blæst! 

Vi har ændret på kravene, så de nu kun skal ro 75 km. for at blive frigivet, på den måde skulle der blive 
mere tid til øvelser, hvad der dog ikke blev i år! 

A, Charly og Mette har hver været på 2 kajakkurser hos DGI, så nu er vi 4 kajakinstruktører. 

Dortea er desværre holdt op som instruktør efter mange års tro tjeneste, en stor tak til hende for arbejdet. 

Torsdagsroning er gennemført, når det var muligt for blæsten! 

Tak til ro vagterne og Merete for at organisere det. 

Sommerturen gik til farvandet ved Møn og Præstø Fjord. 

Vi var 9 roere og Bodil var turleder. 

Vivi og Bent fra Samsø Havkajak holdt igen kursus for os i rul. 

Bodil roede alene fra Hov til Kolding med overnatning på lejrpladser, hun kom forud for tidsplanen, så der 
blev tid til at udforske Lillebælt og Kolding Fjord, det var hendes svendestykke i kajak, godt klaret! 

Vi har bestilt en kajakvogn til 3 af de kajakker som bruges ofte, så kan de let rulles fra hallen og ud. På den 
måde får vi også 3 ekstra kajakpladser! 

I år fik vi ny formand, det blev Bettina, som har været sekretær i nogle år. 

Rie holdt som oldfrue efter mange års god indsats og Bodil blev den nye oldfrue. 

De nye tegner godt! 

Vi har stadigvæk nye planer og ønsker, blandt andet kviste i vores fine festlokale, så vi kan få lyset ind! 
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Vi søgte Samsø Festival om tilskud til 4 kviste og fik 56.000 kr., det var fantastisk og igen en stor belønning 
for vores oprydning efter festivalen!  

Samsø Fonden har også jævnligt givet os penge, som er brugt til indkøb af udstyr, blandt andet en overhead 
projektor, så vi bedre kan holde foredrag. Det var Nis der installerede projektoren. 

Efter mange års indsats med kajak elever kan man undre sig over, at så få bliver hængende i klubben, hvad 
kan vi mon gøre ved det?  

Vores ”kajak flåde” er vokset i tidens løb og her er den sidst opdaterede kajakoversigt: 

 

 
Kajakoversigt. 
 
SRK nr. Navn. Type./ Egenskaber. 
SRK 1 Egholm Malik. Stabil ældre turkajak, som lige er 

renoveret og så god som ny. 
SRK 2 Grønhoved Hasle. ( ”Banan”) Stabil havkajak m. ror. 

God til begyndere. 
SRK 3 Hjortholm Hasle. ( ”Banan”)            do. 
SRK 4 Festival Avocet. Manøvredygtig havkajak, med skeg, 

sjov og god til de lidt øvede. 
SRK 5 Mette L Avocet.               do. 
SRK 6 Skansen Coastline. Hurtig og stabil turkajak.  
SRK 7 Sværm Coastline.            do. 
SRK 8 Hønsepold Tsunami. Meget stabil havkajak, med ror, 

god til begyndere. 
SRK 9 Karlskold Tsunami.             do. 
SRK 10 Vejrø Aqanaut. Manøvredygtig havkajak, med   

skeg . God til længere ture i alt slagt vejr. 
SRK 11 Sif Coast 450. Hurtig og stabil turkajak. 

Lillesøster til Coastline. 
SRK 12 Freja Hasle Sea Touring ( ”lille banan”) 

Stabil havkajak, god til begyndere. 
SRK 13 Odin Seabird Expedition HV 

Stor havkajak i PE. m. ror. 
SRK 14 Kraka Seabird Scott HV 

Stor havkajak i diolen/glasfiber m. skeg. 
Noter. 
Skeg er en finne, som kan sænkes trinløst og gør kajakken kursstabil. 
De første kajakker, med undtagelse af ”Malik,” er nye og købt i 2005. 
Coast 450 og Hasle Sea Touring er også nye og købt i 2008. 
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Seabird kajakkerne er også nye og købt i 2014. 
Rev. a. 17.05.09. 
Rev. b. 17.11.09. 
Rev. C. 24.03.14 
 

2016. 

Bestyrelsen holder Nytårskur hos Tove og Palle. 

Jeg fortsætter med Vinterbadningen med Palle, Charly, Ole Kæmpe, Kristian Juel og Poul , og ikke at 
forglemme vores maskot Jens Anker, der koger æg, og deltager i det veldækkede morgenbord. Rutinen er: 
sauna, i havet, sauna, i havet og til sidst brusebad. Af og til har vi en gæst med, der har været gæster fra 
Brasilien, Frankrig og Norge. I saunaen får vi vendt ugens begivenheder og snakket om løst og fast. Det er 
rart, at vi så også ses om vinteren! Vi betaler 50 kr. pr gang, så der er til betaling for el og vand, på den 
måde betaler vinterbaderne selv for deres forbrug! Vi er nogle der håber, at der en gang kommer varme i 
gulvet, som er vel isoleret, og der er lagt pex- slanger ned i forbindelse med støbningen! Det var i 2009 at 
Frank fandt ud af, at vi billigt kunne købe den brugte sauna, som vi siden har haft megen glæde af. 

På generalforsamlingen d. 13. feb. valgte jeg at gå ud af bestyrelsen, så der kunne komme friske kræfter til, 
det kom der idet Bente Holm blev nyvalgt. Jeg blev meget beæret over at roklubben udnævnte mig til 
æresmedlem, og jeg også fik en flot gavekurv. Der har været mange spændende opgaver i den tid jeg har 
været med, og jeg håber på at kunne være aktiv i klubben mange år endnu!  

Vi fik et mobilt kajakstativ lavet hos Arne Ditlevsen, så nu er der plads til flere kajakker og det er let at rulle 
stativet ud på for -pladsen. Det er altid et problem med opbevaringspladser til kajakkerne, når der er flere 
og flere der anskaffer sig deres egen kajak, men der er jo et positivt problem!  

Vi var 25 deltagere i Odder Svømmehal med 8 kajakker, og 4 timer var god tid! Det var som altid en succes! 

Så var der standerhejsning d. 17. april hvor vi indviede vores 2 nye flagstænger, som erstatter den gamle 
træmast. Palle og Charly havde støbt fundamenterne og også lavet nyt stakit om vores gård.  

Bodil Jensen er den nye kajakchef, og Mette Hyllested står for undervisning af kajakelever, hjulpet af A og 
Charly. Dortea og jeg står klar som vikarer efter behov. Der er igen i år en del elever, og de fleste bliver 
frigivet til roning på egen hånd. Charly og jeg sørger for at kajakkerne er i orden!  

Torsdagsroningen fortsætter som sædvanlig, det er en god måde at få os i gang på. Merete sørger for 
planlægningen med rovagter. 

D. 8. juni døde Ole Skjødt efter længere tids sygdom, Ole var medlem af klubben i mange år og deltog i 
mange sommerture. Ole donerede klubben sin næsten nye kajak romaskine. Vi kommer til at savne ham! 

Sommerturen startede d. 4. aug. I år var det til ”Limfjordens Vande” med start i Nykøbing Mors. Niels 
Møller tilrettelagde turen og var turleder, men han måtte desværre udgå på grund af problemer med sin 
arm efter den 1. etape ved Sønder Dråby. Her mødte vi ”Venligboerne”, som kom med gode råd og 
friskbagte boller med smør, det var dejligt efter en ro tur i blæst og regn! 2. etape gik til Thisted, det blev en 
hård tur nord om Mors og til sidst i strid modvind, så vi var godt brugte, da vi landede på teltpladsen ved 
Eshøj, tæt ved Thisted. Det var en dårlig strand at lande på med flintesten, og der var liv i mange shelters. 
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Vi kunne godt se at det ikke var muligt at fortsætte rundt om Mors i det bygevejr, så efter at have besøgt 
Thisted tog vi en taxa og hentede bilerne. Næste morgen kørte vi til Sejs ved Silkeborg, fik søsat kajakkerne 
og roede via slusen i Silkeborg til teltpladsen ved Sminge. Resten af turen gik videre ad Gudenåen, over 
Tange Sø i hård modvind og efter nogle dage endte vi ved Randers, det var den rigtige beslutning at forlade 
Limfjorden til fordel for Gudenåen!    

I august holdt Thomas fra DGI igen en kajak lege aften, det var atter en succes med mange glade deltagere. 

September måned var god med fint kajakvejr, tur til Tunø, en tur rundt om Samsø og med A ude på Vejrø 
og se på sæler ved Bosserne. 

Vi var igen til en god medhjælperfest, inviteret af Samsø Festival, i Samsø Hallen. Tove og Palles B&B kan 
godt anbefales! 

Vores oprydning på festivalpladsen gav igen pote, der var god deltagelse, og belønningen var en check på 
45.000 kr. Det er en aktivitet vi må holde fast i, til sidst får vi nok råd til kviste i festlokalet. 

Optagning af broerne, planlagt til d. 12. okt., blev forsinket pga. hård østlig vind og højvande, men det 
lykkedes et par uger senere! 

Sæsonen sluttede med Ries altid gode gule ærter, der var fuldt hus, og humøret var godt.  

2017. 

Så starter atter et år i roklubben med mange aktiviteter. Bente Holm arrangerer en tur til Horsens Fjord, 
men på grund af blæst ændrer vi planen til Gudenåen, med start fra Ry og til næsten Silkeborg og retur, det 
var en fin tur. Vi holder Sct. Hans aften i Roklubben, der var tørt og god vestlig vind, vi var 14, og senere 
deltog nogle unge arkæologer fra Harvard Universitet, de graver ud hos Jens Jørgen i Brundby.  

Som noget nyt arrangerer vi Ro-Triathlon. Et rigtig triathlon består af svømning, cykling og til sidst løb. I 
stedet for at løbe ror vi kajak, det er fint da mange af os ikke løber mere! 

Vi har altså 3 aktiviteter: Kajakroning ca. 3km , pigerne får 1 minuts forspring, derefter 300 m. svømning fra 
flydebroen og rundt om en udlagt bøje, og til sidst 10 km cykling rundt om Trekanten. Kajakkerne runder 
Lilleøre og ror til SOS- standeren ved Armhoved og retur til flydebroerne, så springer vi i vandet, som er 
koldt, runder bøjen og retur til broen. Nu skal der cykles, nogle skifter til tørt tøj, men det tar tid og koster, 
andre springer på cyklen i våddragten og det sparer tid! Niels Lund vinder, Torben bliver nr. 2 og jeg  nr. 3. 
Efter anstrengelserne er der hyggeligt samvær med præmie til vinderen og fællesspisning. Palle var 
dommer og Keld var både livredder og grillmester. Det var et vellykket arrangement med megen morskab 
og god stemning. Gennemsnitsalderen for deltagerne er et sted i 60erne, så det er modne triathleter! 

Så starter kajaksommerturen, denne gang er det planen at ro fra Hou og til Kolding Fjord. Vi er A, Bente og 
Torben, Niels Møller, Thorkild, Klaus og Merete. Vi ror sydpå i godt vejr, med tiltagende vestlig vind, forbi 
Hjarnø og lander ved teltpladsen, Tønballe, ved Snaptun, her er en fin plads under træerne. Vi laver mad og 
går tidligt til ro.  A, Torben og Bente syntes det blæste for meget og drejede af før Hjarnø, ind i Horsens 
Fjord og roede til teltpladsen Brigsted ved Vorsø. 

Fra Snaptun roede vi sydpå i blæst og modvind, med byger, det var træls! Vi landede ved Juelsminde 
campingplads og teltede. Madlavning i fælleshuset i læ for blæst og regn! Vi tog en overliggerdag grundet 
vejret og så Juelsminde Havnemuseum, det var meget spændende! Senere så vi håndboldpigernes 
semifinale mod Østrig, vores piger vandt! Jeg måtte inden natten reparere en teltstang! 
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Vejrudsigten sagde stadigvæk blæst og regnbyger, så vi besluttede at vende om og sejlede nordpå i 
medvind, byger og høj sø. Vi teltede ved Hjarnø Kirke, en fin plads, og om aftenen spiste vi spareribs på den 
lokale kro, et vældigt godt måltid! Så gik turen videre til Hou i blæst og store bølger ved Gylling Næs. Vi 
roede i læ inden om Søby Rev, da der var højvande! Vi pakkede mellem bygerne, læssede kajakkerne og 
Merete og Jeg kørte til Fyn. Thorkild roede langs kysten til Århus og Niels og Klaus roede til Samsø, via 
Tunø, det var lidt vovet i blæsten! A, Bente og Torben gik på oplevelser i Horsens, indtil vejret blev bedre, 
så de kunne returnere til Hou. Det blev en kort, blæsende og våd sommertur! 

2018.   

2018 viser sig at blive kontrasten til den våde og blæsende sommer i 2017, idet vi får en meget varm, tør og 
solrig sommer! 

Broerne kommer ud d. 6. april det er tidligt, og vandet er koldt! 

Jeg reparerer kajakker sammen med Niels Lund, det går fint, vi får noget fra hånden.  

D. 23. maj ror jeg til Tunø, rundt Issehoved i godt vejr, ser 8 sæler ved Kogsør Boer og 10 teister ved 
Vandstedet. Jeg spiser en fin aftensmad på Mejeriet. Næste dag går det hjemad til Issehoved i let vind og 
kraftig nordgående strøm, så det gik hurtigt. Spiste frokost ved Kragemosen, det blæste op på sidste etape! 
En dejlig tur, men jeg opdagede at cockpitkarmen på min nye Arrow Play kajak var utæt, ærgerligt, men 
godt jeg ikke var ude i søgang! 

D. 21. juni starter jeg på en solo kajaktur i Det Sydfynske Øhav. Jeg starter fra Rantzausminde Camping og 
ror til Skarø, hvor jeg indlogerer mig i en lille shelter.  

Jeg blæser inde, men må forlade shelteren, da den er booket til en fest, så jeg telter i stedet. Louise som 
fylder 50 år, inviterer mig med til festen, vi er mange og det bliver en fin fest. Vi må ikke brænde bål, 
grundet tørken, så vi går i stedet til byens gadekær, hvor vi synger midsommervisen, det er meget 
hyggeligt!  

Næste dag går turen via Hjortø til Drejø, det er lidt koldt og blæsende. Der er kommet fine faciliteter på 
Hjortø, med toiletbygning og shelter- teltplads ved havnen. På Drejø telter jeg på den store plads ved Ny 
Havn, jeg har hele pladsen for mig selv!  

Næste dag cykler jeg øen rundt, en flot tur, senere spiser jeg en god bøf på kroens 1. åbningsdag. Næste 
dag går det retur til Rantzausminde og videre til Meretes hus på Nordfyn. Jeg havde en god tur med mange 
oplevelser. 

Roklubben har atter oprydning fra Festivalen, vi er mange og det går godt, men fejemaskinerne støver! Det 
bliver atter et indbringende job for roklubben, så vi må huske at møde op igen næste år! 

D. 1. aug. tager vi atter på kajaktur, i år er vi er kun 3 deltagere, A, Merete og mig selv. Vi plejer ellers at 
være mange. Turen går via Øresundsbroen til Karlshamn, hvor vi telter på campingpladsen, her er varmt og 
mange mennesker.  

Næste dag er det dejligt at forlade campingpladsen at ro til Bockø, hvor der er en svensk gruppe der larmer 
lidt, de er unge, men her er som sædvanligt dejligt og vi er her 2 nætter. Her er varmt og tørt og vi må ikke 
bruge åben ild, så den står på tørkost, og ingen kaffe og te, men det er ok! Næste dag ror vi til øen med 
”Laksboden”, her kan vi få kaffe og is mm., her er mange mennesker og vi går tur til fyret.  
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Så ror vi til Tjærø og telter blandt køerne, som vi plejer. Vi går tur til vandrehjemmet og havnen, men ak så 
forandret her er! En masse endags turister og en scene med levende musik, servering og kiosk. Færgen 
bringer mange turister frem og tilbage på en dag! Vi går tilbage til teltene, men nu er køerne kommet, 
snuser til kajakkerne og puffer til dem, teltene bliver de også interesseret i, og vi er nødt til at komme 
afsted i en fart! Køerne er grundet tørken sultne, og jeg lokker dem væk med afrevet egeløv, får dem langt 
væk, løber tilbage og pakker, og vi stikker af fra den ellers så fredelige Tjærø. Vi ror til ”Brandmændenes 
plads,” her er de unge svenskere fra tidligere, men der er lige plads til 2 telte mere, det var heldigt, vi spiser 
sen aftensmad i pandelampernes skær, godt trætte! 

Næste morgen ror vi østpå med en god rygvind, men holder os langs land, gennem snævre passager, her er 
smukt, vi holder et godt middagshvil med efterfølgende ”powernap”, inden det går videre, men nu kommer 
vi ud i åbent farvand med ca. 8m/s rygvind og store bølger, det går hurtigt! Vi lander dog i god behold på 
”Meretes Ø”, her er som sædvanligt dejligt, vi bygger varder og bader fra klipperne! Næste dag ror A 
tilbage og finder sin dolk på stedet for vores frokostpause, vi tar en slapper, går den smukke ø rundt, der er 
en stor stæreflok og en havørn. 

Vi skal som sædvanlig også en tur til Rønneby, besøge Systembolaget, spise pizza mm. A køber som 
sædvanligt indianerkjole og knive, hun gør en god handel! 

Så skal vi hjemad og ror til en nærliggende campingplads, hyrer en taxa og kører til Karlshamn efter bilerne, 
læsser, spiser frokost og når hjem til Samsø samme aften! En god tur med varme, blæst og tørke! 

Lørdag d. 25. aug. holdt vi ro-triathlon. Vi var kun 5 aktive og 5 andre. Roede til SOS- skiltet ved bondehuset 
og retur til broen, i alt ca. 3 km, derefter svømning 2*150 m. om udlagt bøje, så op på cyklerne og rundt om 
Trekanten 10 km. Der var tæt løb: Bettina, Tove, Lotte M., Torben og mig selv. Torben vandt! Keld sørgede 
for at vi fik grillmad, han var også livredder! Et vellykket arrangement, men Lotte M. blev brændt af en 
brandmand, så måske skulle vi holde stævnet i juni, men så er vandet noget koldere?! 

Vi har sen standerstrygning d. 28. okt. 

2019. 

Vinterbadningen fortsætter vi er gerne 5-6 stykker og Jens Anker koger æggene, det er meget hyggeligt!  

Vi holder generalforsamling d. 23. feb. Det vedtages at broerne skal tages op senest d. 15. okt. Grundet at 
der kommer af og til storm eller orkan sidst i okt. Vi har én gang mistet en flydebro og det skulle nødigt 
gentage sig! Et forslag om en varmeunit til gulvvarmen i baderummene blev ikke vedtaget, det ville ellers 
gøre vores baderum tidssvarende og gavne rummene, så de bliver holdt tørre! 

D. 23. marts tog vi atter til Odder Svømmehal med 6 kajakker, svømmede 600m. og lavede øvelser. Der var 
mange nye elever med, det var rart. Carl Erik, en ny elev, fik hjertestop under svømningen, men blev hurtigt 
genoplivet og kørt til Horsens Sygehus. Han kom fra hændelsen uden men, det var dejligt.  

I år er det Nils J. og A der er kajakinstruktører med hjælp fra Vivi og Bent. 

D. 31. marts var der standerhejs, vi var 15 deltagere og Grethe lavede en dejlig æblekage til os, men vandet 
er stadigvæk meget koldt, så det er for tidligt at begynde på sommerroning! 

D. 3. april gør vi klar til sandblæsning af roklubbens facade, så den senere kan blive vandskuret, en god ting 
da vi altid har gået og lappet på facaden! 
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D. 11. april kom broerne ud, det var en kold tjans, østlig vind og 3 graders varme, for Charly, Holger, Palle, 
Ole og mig selv. 

D. 23. april tager vi afsked med Birgit Nielsen, vores aktive og engagerede roer gennem mange år. Hun 
begraves fra Tranebjerg Kirke. 

D. 29. april har jeg den 1. rovagt. Vi er kun nogle få deltagere fjorden rundt, men dejligt at få startet op 
igen! Det blev generelt et blæsende forår, men vi kommer så småt i gang med roningen!  

D. 17. maj er der rengøring og arbejdsdag i roklubben, vi møder talstærkt op! 

D. 16. juni starter jeg Tunø/ Samsø rundt i VKV- kajakken, den er velegnet til en længere tur. Jeg telter på 
Tunøs campingplads, der er god plads, det er først på sæsonen! Næste dag ror jeg Tunø rundt i godt vejr, 
jeg så mange teister, der er en koloni ved nordenden af øen, var i land og beundrede den fine natur 
lejrplads med shelter og handicap toilet. Næste dag er der udsigt til torden, så det blev en overliggerdag! 

På 4. dagen vinker jeg farvel til Tunø. Vejret er lidt uforudsigeligt, så jeg ror direkte til Kolsøre Hage, hvor 
jeg hilser på en sæl og videre til Ringebjerg, hvor jeg spiser frokost, så går det videre til Vesborg i modvind. 
På sydsiden får jeg en halvvind med optrækkende torden, som brød ud med kraftig vind, inden jeg nåede at 
runde Lushage, efter rundingen blev jeg blæst afsted i torden og regn. Jeg var lykkelig, da jeg kunne gå i 
land nord for Lushage, hvor jeg teltede på strandengen. Nu nåede jeg at få lidt aftensmad, inden et nyt 
voldsomt tordenvejr trak op, jeg fik sat ekstra barduner og pløkker i inden det brød løs, og det blev 
voldsommere end den 1. tordenbyge. Teltet holdt til presset, men om morgenen opdagede jeg at kajakken 
var blæst flere meter hen ad stranden, heldigvis var den trukket langt op! Næste morgen gik det videre op 
langs Samsøs østside med hvil i Ballen, så jeg kunne nyde Mogens fiskefrikadeller og kartoffelsalat. Ved 
Havnehage måtte jeg i land og iføre mig anorak, da det blev koldt og blæste op med en hård modvind til 
Langøre. Det var en spændende og til tider noget voldsom tur! 

Vi holder traditionen tro en god Sct. Hans aften i roklubben og nu har vi roaften både mandag og torsdag, 
jeg er af og til ro-vagt, vi har nogle elever med så de kan blive friroet! 

D. 29. juni afholder vi vores ro-triathlon, vi var mange, 11 deltagere, og vejret var godt! Pia fra Holbæk, A`s 
veninde, blev vinder, så kom Torben på anden plads og Dortea på 3. pladsen. Charly var dommer og Keld 
var vores livredder og grillmester. Vi sluttede af med hyggelig fællesspisning, det var en dejlig dag! 

Vi får 2 nye havkajakker, Bettina sørger for navne og senere dåb! 

Så er der igen oprydning efter festivalen, vejret var godt, og der var ikke så meget skrald, vi var mange, 
dejligt at man slutter op om opgaven, den giver som regel en god bonus! 

D. 4. aug. Starter årets fælles kajaktur, vi, Merete og jeg, kører til Rantzausminde, hvor vi møder A, Dortea, 
Marna, debutant, og Thorkild. Vi spiser aftensmad og planlægger turen. Næste morgen pakkes kajakkerne, 
det tar tid, og vi ror i godt vejr de 22 km. til Bjørnø, hvor vi telter i Evald`s frugthave. Evald er nu 82 år 
gammel, men frisk, hyggelig og meget aktiv, her er hyggeligt! Dagen derpå tager vi en dagstur til Lyø og 
retur. Vi har modvind og en urolig sø på vejen derover, går tur til byen og ser på havnen. Hjemturen er 
mere behagelig med rygvind indtil vi når nordenden af Bjørnø, her får vi en tordenbyge med blæst, rygvind, 
og regn, så vi bliver blæst hjem til vores lejr! Vi blev godt våde, men brugte Evalds cirkustelt til tørring og 
her spiste vi også aftensmad! 

Næste dag ror vi til Avernakø i strid modvind, og senere torden, men vi finder en fin teltplads på Korshavns 
østende, her er også et toilet og en fin badestrand. Næste dag blæser vi inde, men får set øen, her er 



23 
 

festival og mange mennesker, igen en dag med torden og regn. Via Flæskholm og Skarø, med frokost på 
stranden og tur til byen med is af birkesaft, returnerer vi til Rantzausminde. Debutanten Marna klarede 
turen flot! 

D. 19. okt. Starter vi på en ny sæson vinterbadning, med det vante gode hold, og Jens Anker koger som 
sædvanlig æggene. 

D. 27. okt. Har vi standerstrygning efter en god, men meget blæsende sæson! 

2020. 

Det var d. 11. marts at Mette Fredriksen lukkede Danmark ned på grund af Covid-19 epidemien! Det får 
også stor indflydelse på roklubbens aktiviteter i 2020! 

Vinterbadningen aflyses, det er vi vinterbadere kede af, men vi må også vise samfundssind ligesom alle 
andre! 

Standerhejs og broernes udlægning udsættes til sommeren.  

Vi er nogle der ikke kan vente på at roklubben åbner, så vi ror med udgangspunkt fra stranden, men savner 
selvfølgelig klublivet! 

Svømmehallen og elevroning bliver ikke til noget, men aftenroning kan heldigvis starte i løbet af 
sommeren! 

D. 29. maj kom broerne endelig ud efter at landfæstet og broernes forankring er blevet renoveret, og nu 
kan vi igen ro ud fra roklubben, det er noget nemmere, også at have kajakken der så vi let kan komme ud 
og ind efter vores ture! 

I juni begynder vi endelig mandags- og torsdagsroning. Merete planlægger ro- vagterne. 

  

D. 3. aug. Starter vi på vores sommertur, der også i år går til Det Sydfynske Øhav. I år udforsker vi den 
østlige del af øhavet! Vi er, foruden mig selv, A, Bodil, Merete, Niels, Thorkild. 

Starten går atter fra Rantzausminde Camping, og vi ror i godt vejr og medstrøm gennem Svendborgsund og 
ned langs østsiden af Tåsinge til lejrpladsen ” Hegnet”, ikke langt fra broen til Langeland, en dejlig plads lige 
ud til vandet, her er en del gæster, men her er god plads og en fin stemning. Næste dag er det varmt, det 
blæser, så vi ligger vejrfast. Så bliver det ro-vejr og varmt, vi ror under Langelandsbroen og videre til Strynø, 
her er landgangen vanskelig på grund af ålegræsset, men vi telter, skyggefuldt, på den fine lejrplads ved 
Smakkecentret, som desværre er lukket grundet Corona Pandemien. 

Næste dag går turen videre til den hyggelige lille ø Birkholm, hvor vi spiser frokost i vandkanten, her er 
varmt, vi bader og vi køber is i forsamlingshuset. Videre til Drejø, hvor vi finder en dejlig lejrplads med 
udsigt til Ærø. Her er også shelters, men vand må vi hente i byen. Næste dag er der ”fri leg”, der roes rundt 
om Avernakø og til Hjortø, andre cykler øen rundt. Her er mange turister, grundet de gratis færgebilletter. 
Vi bader atter for at klare varmen og samles til en hyggelig aftensspisning.  

Næste morgen ror vi videre over Skarø, med frokost, og den traditionelle birkesaft is-spisning, her er også 
varmt og mange gæster. Herfra videre til Rantzausminde, hvor turen slutter. En tur med god stemning, godt 
kammeratskab, og præget af megen varme og svage vinde, bortset fra en enkelt dag!  



24 
 

Godt hjemme igen fortsætter aftenroningerne, men vi beslutter at aflyse vores ro-triathlon, da vi, grundet 
Coronaen, ikke må holde den traditionelle 3. halvleg med fællesspisning, og det sociale er jo halvdelen af 
oplevelsen. Vi håber på at kunne gennemføre arrangementet i 2021! 

D. 15. sept. Inviterer Bodil mig på en rotur til Tunø og retur samme dag. Vi kører kajakkerne til Mårup Havn 
og ror i godt vejr til Tunø med frokostpause, inden vi ror øen rundt. Vi skal selvfølgelig også til byen med is-
spisning, inden vi ror hjem. En flot tur i stille vejr!  

Vi starter atter vinterbadningen, men desværre uden sauna, grundet Coronaen. I december stopper 
vinterbadningen fra klubhuset, da det lukkes af for medlemmerne, det var trist, men vi fulgte de generelle 
regler fra DGI. 

Corona-ro-året var lidt trist med mange restriktioner, men vi fik trods alt mange gode oplevelser, og vil se 
frem til en bedring i 2021. 
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