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Formanden har ordet 

Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisæt-
ning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også 
meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter, der vil 
udfordre sig selv med at lære at ro. Vi starter med ét turkajak hold 
og ét havkajak hold. I år er der lidt flere, der ønsker at ro havkajak 
end turkajak. Det er første gang, at dette er tilfældet. 

I skrivende stund har vi allerede nu startet et hold for øvede turka-
jak roere. Et godt og velbesøgt tiltag er sat i søen. Både deltagere 
og træner er glade for det, så kan det ikke være bedre. Hvis der 
flere der vil være med, så mød op onsdage kl. 17:00. 
 
Børne- og ungdomsholdet er også ved at starte op efter vinter-
pausen. Her trænes der to gange om ugen, tirsdage og torsdage. 
vi vil gerne have lidt flere deltagere på holdet, så kender du én, 
der ønsker at være med, så tag endelig på besøg på trænings-
tidspunktet. Første gang er den 28. april kl. 17:30. 
 

Igen i år vil der være sommerskole. Det bliver denne gang i DKF 
regi, som hjælper med diverse start materiale. Tidspunktet er d. 
29. juni til 1. juli. 
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Turudvalget har sat et spændende program sammen. Der er både 
korte og længere ture lokalt og med forudgående transport. Det er 
en god måde at prøve ukendte områder og være sammen med an-
dre ro entusiaster.  
 

Endelig har vi meddelt Struer Sommer Event, at vi gerne vil byde ind 
med 5 aftener i løbet af sommeren, hvor lokale og turister kan kom-
me med ud at ro. I 2014 var der flere gode oplevelser, og det vil vi 
gerne gentage. Datoerne er meldt ud i bestyrelsesreferat,  men ses 
også i klubbens kalender på vores hjemmeside. 
 

Som det ses har vi mange aktiviteter i løbet af sæsonen. Nogle er 
nævnt her, men der er flere. Vi håber, at I vil tage del i noget af det 
som et krydderi til jeres egen roning. 
 

I ønskes alle en god sæson. 
 

Lisbeth 
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Ove Høyer æresmedlem af klubben 

 

På generalforsamlingen blev det meddelt at Ove Høyer 
efter 73 års medlemskab er blevet æresmedlem. I vinter 
var han en af de roere der stadig var mest på vandet, selv 
om han er blevet 89 år og har roet kajak i 77 år. 
 

Han startede allerede som 12 årig at ro i Spejdersøen, der 
lå tæt på den gamle remise i Struer. Han blev medlem i 
1942, da han havde bygget sin første kajak på et tids-
punkt hvor klubhuset lå på Vralden. 
 

Sin første medalje fik han ved et stævne i Lemvig i 1944, 
meget praktisk en sølvplade til at placere på kajakken i 
stedet for de grimme pokaler man bruger i dag. Senere 
blev det til 3 DM og desværre blev han indkaldt som sol-
dat, netop som han var udtaget til OL-træning, så millitæ-
ret er i stand til at dræbe sportslig udvikling og mulighe-
der. 
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Han har vundet Venø rundt flest gange, endda 7 år i træk 
med rekorden 100 gange på et år. Han er også på første-
pladsen med antal roede kilometer, både i firserne og halv-
femserne vandt han 5 gange i træk og bedste resultat 
7150 km, det var året han fyldte 70. 
 

Ove har været formand for klubben, næstformand i 11 år 
og bestyrelsesmedlem i 4 år. Det kan ingen huske nu, da 
Ove aftjente sin værnepligt i bestyrelsen for mange år si-
den. Han er kun overgået af sin bror Arne i forhold til be-
styrelsesarbejdet. Arne Høyer fik bronze ved OL i Rom 
1960 og lærte at ro fordi han ”stjal” Oves kajak når han var 
på arbejde. 

Ove har været en af de bedste PR-folk for Struer Kajak-
klub, allerede i ”Dreng i Struer i Trediverne” udgivet af Dal-
hus Forlag, beskriver han den spirende interesse for kajak-
roning. Dette følges op af ”En Kajakklub Startes” i Hard-
syssel Årbog 1996. Begge kan lånes på biblioteket, frem-
ragende gamle fotos. Der har tidligere været artikler i Dag-
bladet om Ove. Sidst har der været artikler i Kristeligt Dag-
blad og Hjemmet. Og lige nu kan man se ham ro på Struer 
Museum hver dag. 
 

Ove har altid været ihærdig på vandet. En gang roede han 
til Lemvig og tilbage, 68 km, han havde lidt travlt for han 
skulle lige nå pointløb om aftenen! 
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Ove Høyer ved overdragelsen af æresmed-
lemsskabet i Struer Kajakklub januar 2015 
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Nybegynder i kajak 

 

Når man starter på begynderkursus tror man ikke man læ-
rer at ro, båden er levende og man kan kun koncentrere sig 
om at holde balancen. Man sidder lidt uroligt og frygter at 
vælte. Bare man kigger efter en måge så kan uheldet ske 
og man må en tur i vandet. Men efterhånden bliver man 
mere sikker, det gælder bare om at udfordre sig selv. Tage 
ud når der er bølger, prøve nogle mere levende kajakker, 
selv om det er den sikre vej i baljen. Men det hjælper på 
balancen og sikkerheden. 

Pointløb 

Det er godt så tidligt som muligt at deltage i pointløb, som 
finder sted hver tirsdag kl. 19.00. Alle har en chance for at 
vinde, da der bliver taget hensyn til tiden. Sidste år blev 
den gule førertrøje vundet 3 gange af roere der ikke var 
frigivne. Man lærer meget da det er svært ikke at sætte 
tempoet op. Samtidig får man gode råd af de erfarne roere. 
Ikkemindst under kaffen efter løbet, får man gode tips til 
forbedringer. Man får bedre teknik, bedre og hurtigere ka-
jakker, hurtigere vendinger. Alle typer vind og vejr, hvis no-
get går galt er man ikke alene. 
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Klubbens ture 

På de smukke klubture kan man også føle sig sikker, da 
der altid er erfarne i nærheden der kan hjælpe. Og udsig-
ten er flot og anderledes på Gudenåen, floderne på Thy, 
Jegindø eller Fur rundt. Næste tur er til Mariager. Kajak-
kerne bliver transporteret på klubbens trailere, så det er 
bare med at tilmelde sig de smukke ture eller sommerlejr. 
  
Sikkerheden kommer hurtigt 
Efter et par måneder kommer sikkerheden i de røde ka-
jakker. Så kan man prøve de levende og vende tilbage til 
en rød og så føler man sig helt sikker. En god ide er at 
lægge dobbelt siddeunderlag i sin sikre kajak, så er over-
gangen til en levende meget lettere. Og så kommer de 
små sejre, at det er muligt at sidde i kajakken og tage 
redningsvesten på uden at gå i land er en lille sejr. At ro i 
10 sekundmeter uden at vælte giver øvelse og sikkerhed. 
Det er bare med at presse sig selv på alle planer.  
 

Resultater 
Det første halve år gav gode resultater for nybegyndere. 
En delt 5. plads i pointløb til to. To i top ti for antal roede 
km, herunder en 2. plads og endelig en førsteplads i kon-
kurrencen Venø rundt. Måske fortæller resultaterne bare 
om et forholdsvis lav aktivitetsniveau i klubben. Et niveau 
som nybegyndere sagtens kan løfte. 
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Ak�vitets kalender: 

 
Havkajak ro-aften 

Hver onsdag før 1. juli og hver torsdag efter 1. juli.  
 

Igen i år bliver der to aftener sammen med Brian og hans ideer til en 
sjov øve aften. Datoerne er fastlagt til onsdag den 1. juli og torsdag 
den 27. august fra kl. 18:30. 
 

Struer Sommer Event 
Følgende mandage vil der blive tilbudt roning for deltagere under 
Struer Sommer Event: 29/ 6, 6/7, 13/7, 20/7 og 3/8. Hjælpere er sær-
deles velkomne. Tilmelding til bestyrelsen. 
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Da vores kære byggeri trækker lidt ud, er det vig�gt at vi får 

tætnet taget (hullet e�er skorstenen). 

 

Det vil også pynte hvis vi kunne få repareret murer i klubrum-

met. 

  

Har vi nogle medlemmer, der har lyst og evner �l at deltage i 

opgaverne ? Jeg kan gøre stenene rene og måske, 

$erne de halve sten der skal væk fra murer for at lave samlin-

ger. 

  

Hvis det ikke er �lfældet skal vi som minimum have lukket ta-

get Helt. 

 

Kontakt Peer Stakroge på mobil 40 31 55 80  

Byggeriet 



Side 13 

Fjordfræseren juni 2015 

 

 

 

 

Telefon i klublokalet: 9784 0874 

Redigeres af  Henrik Møller 
Input til næste blad senest 1. oktober 2015 

Indlæg til : klubblad@struerkajakklub.dk 

www.struerkajakklub.dk 

Vandet stod også lidt højt i  
foråret 2015 
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 Formand 

Lisbeth Schönemann-Paul 
Vester Ringgade 18 

7600 Struer 
22 24 82 36 

2.suppleant@struerkajakklub.dk 

 
Næstformand 

Birgit Roesgaard 

Mejsevej 20 

7600 Struer 
6173 0907 

naestformand@struerkajakklub.dk 

 Kasserer 
Steen Sigaard 

Sarpsborgvej 106 

7600 Struer 
3032 7279 

kasserer@struerkajakklub.dk 

 Sekretær 
Morten Christensen 

Kjærgårdsmøllevej 12A 

7600 Struer 
3024 7892 

sekretaer@struerkajakklub.dk 

 Bestyrelsesmedlem 

Henrik Møller 
Vibevej 14 

7600 Struer 
3062 2288 

Best-medlem@struerkajakklub.dk 

 1. suppleant 
Ebbe Christiansen 

Havbakken 6 

7500 Holstebro 

4071 7744.suppleant@struerkajakklub.dk 

 2. suppleant  
Jette Larsen 

Havne Allé 33 

7600 Struer 
28 35 43 36  
jette@struer-frisoer.dk 


