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Bli tidningsmakare du också!
Bladet blir tjockare och bilderna fler. Detta tar tid. Därför borde vi sprida ut arbete på flera än mig själv
och Britta Johansson som har bidragit med ett antal sidor i det här numret.

Datorprogrammen vi arbetar med är QuarkXpress och Photoshop. Du behöver alltså en dator som
orkar jobba med dessa program, vilket de flesta datorer gör som inte är rent antika. Dessutom är det
bra om du har en flatbäddsscanner, men det är inte nödvändigt.

Hör av dig till bladet@bkk.se om du är intresserad. Program och kort utbildning fär ordnar vi.

HENRIK MATERN-LINDEWALD

Redaktör

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Arbetsdag 20 april
Lördagen den 20 april. Kom och gör en insats för
klubben och umgås med dina klubbkamrater. 

Start klockan 0900, beräknad avslutas ca kl 1500. 

Kom i oömma kläder, klubben bjuder på fika, del-
tagande tillgodoräknas som arbetsplikt. 

FASTIGHETSGRUPPEN

Nya rutiner för kanotlån
Som framgick av förra numret av tidningen så kommer
det att tas ut en avgift på 250 kr/år av de medlemmar som
vill ha tillgång till klubbens lånekajaker. 

Utförligare information om denna avgift och andra
förändrade lånerutiner kommer att läggas ut på BKK:s
hemsida så snart Kanotlånegruppen har hunnit komma
igång. 

Håll utkik på  www.bkk.se 

Klubbens kanotlåneverksamhet är mycket upp-
skattad av Brunnsvikens medlemmar. På senaste
tiden har dock verksamheten inte fungerat så bra,
med trasiga kanoter, dålig efterlevnad av låneregler
m.m. som resultat. Nu är vi emellertid några som
håller på att starta upp en kanotlånegrupp som ska
arbeta med att förbättra kanotlåneverksamheten.

En ansvarig för gruppen finns redan, men vi
söker fler intresserade medlemmar som kan bidra
med ett litet ”handtag” så att vi tillsammans får
snurr på kanotlånandet.

Att vara aktiv i Kanotlånegruppen kommer inte att
vara något betungande åtagande, snarare så är
avsikten att det ska vara kul och utvecklande.

Som aktiv i kanotlånegruppen så är man även
befriad från den avgift på 250 kr som kommer att
tas ut för kanotlån från och med i år.

Är du intresserad av att vara med i gruppen men
inte kan vara med på mötet kontakta:

MATS CARLSSON, 
tel 08-612 31 38,  kanotlan@bkk.se 

Kanotlånegruppen behöver dig

Brunnsvikens kanotklubb

Frescati Hagväg 5, 104 05 Stockholm, tel: 08-15 50 60, 
Postgiro: 585 36-4 Bankgiro: 170-9898

Telefonsvarare med nyheter, ändringar: 08-15 73 63 
Kanotuthyrning: 08-15 50 60, uthyrning@bkk.se

Infoansvarig Britta Johansson, info@bkk.se
Medlemsansvarig Annie Wikenholm, medlem@bkk.se.

Redaktör Henrik Matern-Lindewald, bladet@bkk.se
Kajakfärd Norden Karin Mentzing, karin.mentzing@swipnet.se

Hemsida: www.bkk.se Forum: www.paddla.nu
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Utomhusträningen vid BKK:s
klubbanläggning börjar den 7 maj och
håller på varje tisdag fram till den 18
juni. 

Tisdagsträningen syftar till att utveck-
la medlemmarnas paddelfärdigheter,
höja säkerhetsmedvetandet och ha kul.
Vi tränar grundläggande saker som
effektiv paddelteknik, olika styrtag,
stöttningar, kamraträddning, sidoför-
flyttning, kontring m.m. Träningen sker
gruppvis och grupperna delas in efter
deltagarnas erfarenhet, kunskapsnivå
och speciella önskemål. Träningen leds
av klubbens instruktörer vilka ser till att
allt går säkert och rätt till.

En nyhet i vår blir att du kan boka
kajak i förväg på klubbens hemsida
(precis som på inomhusträningen). 

Bokning sker på samma sätt som vid
bassängträningar, du bokar på webben 
www.paddla.nu/bkk. Boka kan du göra
från och med söndag före aktuell tisdag
fram till klockan 14 dagen träningen är.
Avbokningar kan också göras fram till
tisdag klockan 14. Det är viktigt att du
avbokar dig om du inte kan komma för
att bereda plats för eventuella köande
paddlare.

Vid tisdagsträningen måste du senast
17.45 tagit ut din kajak och prickat i dig
på listan annars går din plats till reserv-
listan. Detta innebär alltså att du som
glömt boka eller fick ett plötsligt sug
efter kajakpaddling kan komma ner och
chansa på en stand-by plats.

Ytterligare en nyhet i vår är att du
kan ansluta dig till fyra sammanhållna
träningspass, som ger dig grunderna i
havspaddling. Upplägget är enkelt:
samma instruktörer och samma deltaga-
re vid fyra tisdagsträningspass efter
varandra. Vi tar upp  grunderna i effek-
tiv paddling, hur man styr och manövre-
rar kajaken under olika förhållanden och
på vilket sätt man kan hjälpa varandra
när man är trött eller om något har hänt. 

Målet är att ni har förutsättningar att
kunna följa med på våra nybörjarturer i
skärgården, eller rent av någon mer

avancerad tur. Två ”grundpaket” körs i
vår, det ena startar 7/5 det andra 21/5. 

Vi tar upp anmälningar och skapar
grupperna samma kväll vi startar.
Eventuellt kommer andra sammanhållna
träningspass att ordnas under våren.

Så här ser upplägget ut:
17.45: Senast kvart i sex ska du pricka
av dig på bokningslistan hos bok-
ningsansvarig. Sedan är det fritt fram för
de som inte bokat. Kom gärna lite innan
så hinner du i lugn och ro ta fram din
utrustning och byta om i klubbhuset.
18.00: Samling. Alla klara och ombyt-
ta. Kort genomgång och indelning i trä-
ningsgrupper efter färdighetsnivå:
Grundläggande, Fortsättning och
Fördjupning. 
18.15–20.30: Ledarledd träning i
grupp.
21.00: All lånad utrustning ska vara i
ordning och återställd. Dusch och bastu
för dem som vill.

Vid träningen får du som medlem låna
havskajak, kapell, flytväst och paddel av
klubben. Har du egen kajak får du gärna
ta med den!

Till träningen bör du ta med klädom-
byte och handduk. Vattenflaska är också
bra att ha och ev. något litet att äta, t ex
banan eller chokladbit. Anpassa kläd-
seln efter väderleksförhållandena. Det
kan vara skönt att ha med både luva och
solglasögon på vårkanten!

Under våren kommer det att
genomföras dagsturer på och kring
Brunnsviken som särskilt riktar sig till
de som varit med på tisdagsträningarna
(men alla är givetvis välkomna).
Dagsturerna syftar till att få paddla lite
längre under kunnig ledning. Moment
från Tisdagsträningarna kommer att läg-
gas in som naturliga inslag under turen
som, så klart, främst är till för att njutas
av (se mer info under turprogrammet). 

Har du frågor angående tisdags-
träningen kontakta mig.

HANS RYNELL

08-660 97 71, tisdagstraning@bkk.se

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Tisdagsträning – boka kajak på nätet
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BKK arrangerar ledarled-
da turer för sina medlem-
mar. Utbudet och anslut-
ningen bara växer, vilket
visar att turerna är myck-
et populära. Turerna vän-
der sig till alla inom klub-
ben, såväl nybörjare som
de mera erfarna kanotis-
terna.

De ledarledda turerna leds av våra
instruktörer. Ledarna bestämmer bl.a.
färdväg, tempo, tid och plats för ras-
ter och nattläger, allt detta för att
turerna skall bli lyckade för alla del-
tagare. De ledarledda turerna riktar
sig till dig som är medlem.  

Ett av kraven för att få följa med är
att du kan simma 200 meter. Du bör
för din egen skull uppfylla de krav för
den grupp du vill paddla i (gradering
se nedan). Känner du dig osäker om

du kan följa med så kan du ringa den
ledare som skall leda turen eller Stig
Heumann som ska försöka svara på
dina frågor.

Från i år är turerna indelade i en
femgradig skala, från nybörjarturer
till grad 4.

Vid anmälan vill vi veta namn, tele-
fonnummer, eventuell e-mailadress,
paddlingserfarenhet, paddlingskun-
nande och styrka, hyrkajak eller inte,
om det finns bil med möjlighet att ta
andra kajaker eller om biltransport
önskas. Vidare vill ledarna ha vissa
medicinska upplysningar. Detta kan
vara om det finns någon sjukdom
eller om det intas någon medicin som
kan påverka paddlingsförmågan.
Ledarna vill alltid ha kontakt med
deltagarna, således räcker det inte att
bara prata in ett meddelande på tele-
fonsvarare eller skicka e-mail. Det är
bara att ringa igen eller att på något
annat sätt ta kontakt.

Målet med dessa turer är att du på

ett säkert sätt skall ha möjlighet att
komma ut och få kunskap och erfa -
renhet så att du sedan, på ett säkert
sätt, kan göra egna turer eller följa
med på klubbens kamratturer. De
ledarledda turerna är gratis och med-
lemmar i BKK kan hyra kajak för det
kraftigt reducerade priset av 200 kr
(300 kr för K2) +100 kr för längre
helg då man deltar på dessa turer. För
ledarledd dagstur betalar man 100 kr
för hyrkajak. På semesterturerna eller
kamratturer gäller normalpris med-
lemspris. Kajakerna betalas kontant
före turen till turledaren.

Ett antal av klubbens hyrkajaker
kommer att reserveras för deltagare
på dessa turer intill 2 veckor före
turens start. Kajak bokar du samtidigt
som du anmäler dig till turen.
Anmälan till turerna gör du således
minst 2 veckor före turens start om du
ska hyra kajak till respektive ledare
om ej annat meddelas i turinformatio-
nen. Vid anmälan vill vi veta om du

BKK anordnar ledarledda turer
för medlemmar med syfte att främja
långfärdspaddling och medverka till
medlemmars ökade kunskap och

erfarenheter, för säker och nöjsam
paddling. 

Klubbens turer indelas i fem gra-
deringar efter krav på paddelerfaren-
het, teknik samt planerad paddel-
distans per dag. Instruktion, utrust-
ningstips m.m ingår till viss del i alla
turer, men naturligt mest i turer för
nybörjare och grad 1 och 2.

Nybörjarturer 
Vänder sig till nya paddlare som

har varit med på tisdagsträningen ett
par gånger och som vill ut och prova
på att göra en dags eller övernatt-
ningstur med mycket instruk-
tion.Turerna går i skyddade vatten

och anpassas efter paddlarnas kun-
nande och kondition. Vetskap om hur
kamraträddning genomförs krävs. 

Övernattningstur för nybörjare
kan  föregås  av  förberedande möte.

Grad 1
Turer för paddlare med begränsad
erfarenhet. Turerna går främst i skyd-
dade vatten som inner- och mel-
lanskärgård och med hög grad av
anpassning efter väder och vind.
Kondition krävs för att orka paddla 5
tim per dag, dagsetapper ca 10-15
km. Du skall även ha varit på klub-
bens tisdagsträning och du bör ha
övat på kamraträdd ning.

Så här
graderar
BKK de
ledarledda
turerna

Följ med på BKK:s    ledarledda turer
KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION
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vid tur som kräver biltransport dispo-
nerar bil eller ej. Tänk på att alltid
medföra spännband till biltransport,
klubben håller inte med sådana.

Deltagare utan bil betalar 10 kr/
mil till bilägaren. Bokning av kajak är
bindande. Tänk på att alltid anmäla
dig i god tid till turerna och naturligt-
vis meddela om du har fått förhinder
och inte kan följa med. Avanmälan är
speciellt viktig för bilburen deltagare. 

Vid överbokning av en tur och med
underskott av bilar har alltid bilburen
medlem förtur. Detta med anledning
av att det vid vissa turer har varit svårt
att få ihop tillräckligt många bilar.

På en dagstur räcker det med en
enkel packning: kläder att paddla i,
ett fullständigt ombyte, regnkläder,
något varmt förstärkningsplagg,
lunch samt ordentligt med dryck (ev.
solskyddsmedel). Dasspapper+ spade
ska alltid finnas med.                          

På en flerdagarstur behöver du

förutom det som behövs under
dagsturer ovan följande: mer mat och
vatten, friluftskök och bränsle, tält,
liggunderlag, sovsäck, lite fler extrak-
läder och förbandsmateriel. Att ha
med sig karta och kompass gör alltid
turen roligare.

Ett annat sätt att få en bättre tur är
att inhämta kunskaper i någon bok
som handlar om långfärdspaddling. I
Karin Mentzings bok “Långfärds-
kajak” kan du få massor med tips som
gör turen säkrare och trevligare. Läs
den!

På grund av att det har blivit allt
fler paddlare ute i skärgården så krävs
det också ett större ansvar för oss som
paddlar. När vi kommer till en
rast/lägerplats så är det viktigt att vi ej
stör och skräpar ned. Att skräpa ned
är t.ex att inte gräva ner sin avföring
och toalettpapper, eller att lämna
matrester på marken eller i strandkan-
ten. Hjälp varandra att hålla rent och

snyggt, du ska lämna platsen i det
skick du själv vill mötas av.

Tänk också på detta:
*Respektera allemansrätten, stör ej
fågellivet, gå inte för nära fågelskydd.
*Tälta inte för nära bebyggelse och
tomtmark, respektera andra män-
niskor.
*Elda med förstånd (under större
delen av sommaren råder ofta eld-
ningsförbud i skärgårdskommuner).
*Paddla inte före ledaren.
*Alltid flytväst och paddelkapell
under klubbens turer.
*Ibland arrangeras det turer med kort
varsel, gå in på BKK:s hemsida
www.bkk.se och titta.

Vill du veta mera? Tveka inte, hör
av dig.  

STIG HEUMANN

tel: 08-736 60 74

Gävlegatan 27

113 30 Stockholm

E-post: turer@bkk.se

Grad 2
Turer för medelgoda paddlare
främst i mellanskärgård. Områden
med grövre sjö undviks som regel.
Du skall behärska kamraträddning.Vi
förväntar oss att du tar med karta och
kompass. Kondition krävs för att orka
paddla 6 tim per dag, dagsetapper ca
20–30 km.

Grad 3
Turer för rutinerade paddlare som
gärna paddlar ytterskärgård. Du
måste behärska kamraträddning samt
klara av att paddla i hög sjö. Samtliga
deltagare skall ha paddelflottör, pump
och navigeringsutrustning. Kondition
krävs för att orka paddla 8 tim per

dag, dagsetapper ca 30–40 km per
dag.

Grad 4
Svåra turer, med långa distanser
och/eller svåra förhållanden.
Deltagande i grupp 4-turer, goda
kunskaper i självräddning och vana
av ensampaddling krävs. 

Kommentarer till graderingen:
Det är bättre att välja en lägre grad på
turen och njuta än att hela tiden få
kämpa och känna att man sinkar en
grupp som man kanske inte skulle ha
anmält sig till. Känn dig väl förtrogen
vid en grad innan du anmäler dig till
en svårare tur. En grad 2-tur är en tur

för medelgoda paddlare. En paddling
i ytterskärgård i en grupp 3-tur kan
ibland innebära tuffa hempaddlingar. 

Mycket viktigt är att om du väljer
en grupp från grad 2 och uppåt i ska -
lan, att du verkligen känner till grund-
dragen i paddling. Det är dom som du
får lära dig på inomhusträningen och
tisdagsträningen. Det är således inte
bara styrka som gäller. Vet du t.ex. att
du inte behärskar hur man styr kaja-
ken eller känner till skäddan och dess
funktion, så är det bara att välja en
lägre grupp, men framför allt att gå på
tisdagsträningen och lära sig det som
fattas. Du ska naturligtvis kunna
stöttningar.  STIG HEUMAN

K:s    ledarledda turer
KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION
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Dagstur 21 april,
Krea-tur, grad 2
Tur 16D
Samling: BKK 08.00 för bilträff.
Område: Vettershagaskärgården.
Tema: En tur i akvarellens färger
eller med kamera i handen, filma,
skulptera eller leta strandfynd.
Tag med lämplig utrustning för
någon skapande verksamhet.
OBS ! Du behöver inte vara firad
konstnär, men du bör gilla att
“kladda o grejja” med bild och
former. Var och en tar med sig
egen färdkost. 
Antal deltagare: max 12
Ledare: Bengt Tydén, Anders
Dahlkild, Ragnhild Klingberg
Anmälan: Senast 14 april till
Bengt, 08-773 45 98. Senast 7
april till Bengt om du behöver
hyra kajak.

Strövtåg med
kajak runt
Fjärdlång 
19/4-21/4, grad 3
Tur 16Ö 
Samling: Brunnsvikens kanot-
klubb. Avfärden kan komma att
bli redan 16-17 på fredagen
beroende på när färjorna går
ifrån Dalarö.
Tema. Att hinna nosa på så
många av ögrupperna som möj-
ligt i ytterskärgården runt
Fjärdlång öster om Ornö.
Gradering: 3 dvs 30-40 km/dag.
Ledare: Jonas Björnerstedt och
Elisabeth L-jung.
Anmälan: Jonas Björnerstedt tel
08-858127. E-post
jonas@bkk.se. Anmälan är bin-
dande eftersom vi kommer att bo
i stugor på Ornö. Ni som vill tälta
kan naturligtvis göra det. Sista
anmälningsdatum är 24/3. Uppge
om du behöver hyra kajak, om du
har bil och om du kan tänka dig
att ta med passagerare.

Boende: Vi kommer att hyra 3-4
st stugor med enkel standard.
Tillgång till dusch och kylskåp
finns. Om någon är intresserad
finns möjlighet att äta ute i enkla-
re pubmiljö på lördagen. Max
antal deltagare 12.
Kostnad: 225:-/dygn och bädd-
plats, totalt 550:-

Dagstur  28 april,
Lidingö runt, 
grad 3
Tur 17D
Samling: BKK 09.00 för start
från Brunnsviken
Område: Lidingö runt.
Tema: Mjuka upp de vintertrötta
lederna med en rask tur Lidingö
runt med vingpaddel.
Turlängd: C:a 35 km
Antal deltagare: Max. 10.
Ledare: Artur Emtedal, Hans
Rynnel och Per Tornblad
Anmälan: Till Artur Emtedal, E-
post: artur.emtedal@brevet.nu
eller tel: kväll 08- 768 68 39
senast 21 april. Vid behov av hyr-
kajak senast 14 april.
Övrigt: Medtag fika och lunch
samt rikligt med vätska.

Dagstur lördagen
den 4 maj, vår-
tecken, grad 2
Tur 18D
Samling: Brunnsvikens kanot-
klubb kl 08.00 för biltransport. 
Paddelområde: Vi lägger i  vid
Mörtviken på  Ingarös södra
spets.
Tema: Vårtecken..
Ledare: Ragnhild Klingberg och
Elisabeth Ljung.
Anmälan till: ragnnhild.kling-
berg@bkk.se. Telefon 08-
6507663. Vid anmälan uppge om
du behöver hyra kajak och om du
har bil som du kan tänka dig att

ta med passagerare i.
Anmälan: Senast 26 april

Helgtur 3-5 maj,
Navigationstur,
grad 2
Tur: 18Ö
Samling: BKK fredag 18.00 för
biltransport.
Område: Paddelområde medde-
las senare, blir mellan och
ytterskärgård.
Tema: Lär dig hitta rätt med hjälp
av karta och kompass i skärgår-
den. Turen vänder sig till dig som
har paddelvana motsvarande
grad 2 men känner dig osäker på
navigering och att använda karta
och kompass. Hur tar man hän-
syn till väder och vind och andra
båtar när man paddlar kajak?
Under turen tränar vi navigering
på ett enkelt och praktiskt sätt
samtidigt som vi har en skön vår-
tur. Övernattning sker i tält. Du
behöver förutom vanlig övernatt-
ningsutrustning kompass (vanlig
orienteringskompass går utmärkt)
och karta eller sjökort (vilka kar-
tor/kort som blir aktuella medde-
las vid anmälan). Har du frågor
kontakta gärna Hans.
Antal deltagare: 12
Ledare: Hans Rynnel och
Anders Dahlkild.
Anmälan: Anmäl dig till Hans
Rynnel på telefon 660 97 71 eller
070-660 97 71 under perioden
14-28/4.  E-mail
hans.rynnel@bkk.se
Anmälan för hyrkajak senast 24/4

Kristi
Himmelfärdstur
till Gillöga 9-12
maj, grad 3
Tur 19Ö
Samling: Torsdagen 9 maj 08.00
Område: Ut i havsbandet till
Gillöga

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Ledarledda turer    vår/sommar 2002
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Tema: Ytterskärgård. Som alltid
innebär paddling i ytterskärgård
att man tvingas paddla i vind och
våg. Därför grupp 3..
Antal deltagare: Max 12
Ledare: Jonas Björnerstedt och
Artur Emtedal
Anmälan: Jonas Björnerstedt tel
08-858127. E-post
jonas@bkk.se. Sista anmälnings-
datum är 25 april om du vill vara
säker på att hyra kajak.

Pingsttur 
18-20 maj, grad 2
Tur 20Ö
Samling: BKK lördag kl. 08.00
för avfärd med bilar.
Område: Stockholms norra skär-
gård. Planerad iläggningsplats
Östra Lagnö.
Tema: Skärgården i försom-
marskrud
Antal deltagare: Högst 12 
Ledare: Roland Johansson och
Ragnhild Klingberg
Anmälningstid: 3–15/5. För hyr-
kajak anmälan senast 8/5
Anmälan: till Roland Johansson,
tel: 08-36 04 38, e-post:
roland.johansson @bkk.se

Dagstur 25 maj,
Lidingö runt, 
grad 3
Tur 21D
Samling: BKK 09.00 för start
från Brunnsviken
Område: Lidingö runt.
Tema: Vi fortsätter att mjuka upp
de vintertrötta lederna med en
ännu raskare tur Lidingö runt
med vingpaddel.
Turlängd: C:a 35 km
Antal deltagare: Max. 10.
Ledare: Artur Emtedal, Hans
Rynnel och Per Tornblad
Anmälan: Till Artur Emtedal,
artur.emtedal@brevet.nu eller tel:
kväll 08- 768 68 39 senast 18
maj. Vid behov av hyrkajak

senast 11 maj.
Övrigt: Medtag fika och lunch
samt rikligt med vätska.

Helgtur 24-26
maj, Jungfruskär,
grad 2
Tur 21Ö
Samling: BKK, fredag 24 juni kl
18.00 för biltransport.
Område: Dalarö, Jungfruskär,
Fjärdlång
Tema: Fåglar
Antal deltagare: max 10
Ledare: Joakim Hinas och Ika
Södersten
Anmälan: Till Joakim Hinas per
telefon, 08-765 83 27, under peri-
oderna 22-29/4 och 15-17/5. Vid
behov av hyrkajak anmälan
senast 17 maj.
Med oss på turen har vi Björn
Bergenholtz, illustratör och ornito-
log, som delar med sig av sina
kunskaper om fåglar.

Dagstur för 
nybörjare, 
1 juni, grad 1
Tur 22D1
Samling: BKK klubbhus kl 09.00
Område: Brunnsviken, Lilla och
Stora Värtan.
Tema: Dagstur som riktar sig till
nybörjare och nya medlemmar
som varit med på Tisdagsträ-
ningen och aldrig tidigare paddlat
en hel dag. Vi kommer att
paddla i lugnt tempo i vattnen
runt Brunnsviken. Dagsturen är
en god förberedelse för de som
tänker följa med på helgturen för
nybörjare. Förutom att ha skönt
kommer vi att träna viktiga
moment vid turpaddling. Medtag
lunch, fika och ombyte. Vi räknar
med att vara tillbaka vid klubben
vid ca kl 17.
Antal deltagare: 12 
Ledare: Roland Johansson och

Hans Rynnel.
Anmälan: Anmälningsperiod
14/5-28/5 till Roland Johansson
tel: 08-36 84 08
e-post: roland.johansson@bkk.se

Helgtur 1-2 juni,
Nya vatten, 
grad 2
Tur 22Ö
Samling: BKK 08.00 för biltrans-
port
Område: Sjösättning i Rävsnäs
för paddling utanför Tjockö och
Fejan.
Tema: Att bara ha det bra, att i
den relativt skyddade ytterskär-
gården försöka komma ut till
Vattungarna och Håkansskär.
Hela tiden har vi Ålandshav inpå
knuten. Vi kommer naturligtvis ta
hänsyn till väder och vind.
Antal deltagare: 12 
Ledare: Stig Heumann och Per
Tornblad
Anmälan: Till Stig Heumann, tel:
736 60 74. Anmälningstid 6-24
maj. Ska du hyra kajak, senaste
anmälningsdag 17 maj

Dagstur 8 juni.
Runt öar i östra
Mälaren, Kärsön,
Kungshatt, grad 2
Tur 23D1
Samling: BKK för biltransport till
Ängbybadet
Område: Vi paddlar runt i den
lilla arkipelagen mellan
Drottningholm, Brommalandet
och Mälarhöjden. Om krafterna
räcker gör vi en avstickare söder-
ut mot Jungfrusund/ Vårbyfjärd.
Kartor: Gröna kartan Stockholm
10I NV eller telefonkatalogen
Tema: Vi ser västra Stockholm
från sjösidan. Intressanta bygg-
nader, minnesmärken och natur.

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

er    vår/sommar 2002

forts. nästa sida
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Provar Mälarens dricksvatten.
Antal deltagare: Max 12.
Ledare: Stig Heumann och Per
Tornblad.
Anmälan: Till Per Tornblad. Tel
08-29 52 48 eller 0702 13 94 90
mellan 21/5- 3/6. Vid hyrkajak
anmälan senast 25 maj

Dagstur för 
nybörjare, 8 juni
Tur 23D2
Samling: BKK klubbhus kl. 09.00
Område: Brunnsviken och Värtan
Tema: Dagstur i lugnt tempo.
Perfekt tillfälle att få en första tur
under ledning av instruktörer
från klubben. Tid kommer att
avsättas för diskussion om utrust-
ning och packningstips inför över-
nattningsturer. Medtag lunch.
Ledare: Åse Hytteborn och
Ragnhild Klingberg
Antal deltagare: Max. 10
Anmälan: Till Ragnhild Klingberg
tel: 650 76 63, dag och kvällstid.
E-post ragnhild.klingberg@bkk.se
Anmälningstid  21-31/5. Skall du
hyra kajak, senaste anmälnings-
dag 25/5

Dagstur  15 juni,
bland blommor
och bin, grad 1
Tur 24D
Samling: 07.30 vid BKK för bil-
transport
Paddelområde: Vettershaga skär-
gård.
Tema: Blomstervandring på
sköna Ängsö.
Antal deltagare: Max 12
Ledare: Elisbeth Ljung+1
Anmälan: Till Elisbeth tel: 08-722
7771 eller elisabeth.ljung@bkk.se
Vid behov av kajak anmälan
senast 1 juni.

Helgtur 15-16 juni
för skärgårds-
nyfikna,  grad 1
Tur 24Ö
Samling: Vid klubbhuset kl.08.00
för avfärd med bilar.
Tema: Övernattningstur i skärgår-

den för mindre erfarna. Turen
vänder sig till dig som varit med
på några tisdagsträningar och
någon heldagstur så att du vet
hur det känns att sitta i kajaken
flera timmar under en dag. Nu är
du sugen på att vidga vyerna och
prova på friluftsliv med kajak.
Turen kommer att gå i lugnt
tempo och i skyddade vatten..
Område: Norra mellanskärgår-
den.
Antal deltagare: Begränsat.
Ledare: Jonas Björnerstedt,  Åse
Hytteborn och Ragnhild
Klingberg
Anmälan: Anmälningsperiod
25/5-10/6 till Åse Hytteborn,  Tel:
727 28 02 . E-mail: asehytte-
born@hotmail.com .  Du som vill
hyra kajak måste anmäla dig
senast  5/6. 

Helgtur 29-30 juni,
Kajaken runt
egen axel, grad 3
Tur 26Ö
Samling: BKK 08.00 för biltrans-
port.

Område: Där det blåser bäst och
mest.
Tema: Om sommaren kan bjuda
på vindar, surfar och leker vi i
vågor och skum. Du får tips om
hur man hanterar kajaken i vågor
och hur man fångar surfen.
Eftersom vi inte kan förutsäga
vädret bestäms paddelområdet
morgonen vi åker. Men vi hoppas
på sydliga vindar, Torö, Öja och
Kolguskär. Eftersom man lätt väl-
ter i vågor måste du behärska
kamraträddning. Hjälm är också
ett måste. Våtdräkt och pump är
andra bra saker att ha med.
Klubben har några våtdräkter till
utlåning. Ring gärna om du und-
rar om något! Om det inte blåser
får vi en fin tur i öppen skärgård.
Antal deltagare: 12
Ledare: Jonas Björnerstedt och
Fredrik Holmström
Anmälan: Senast 20 juni (15 juni
om du ska hyra kajak) till Fredrik
Holmström 08-657 90 19, 0733-
13 0733.

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Kan man ha det bättre? Åtminstone inte på Långholmen vid Bokö
naturreservat utanför Valdemarksvik. FOTO: ERIK SJÖSTEDT
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Välkommen till klubbens
vårmöte onsdag den 24
april kl 19 i klubbhuset

Kom och diskutera:
*Säsongens verksamhet med årets

budget och verksamhetsplan.
Styrelsen och arbetsgrupperna pre-
senterar planerna inför säsongen.

*Vår nya tidning. Ett samarbete
pågår på försök med BKK-bladet och
Kajakfärd Norden. Vad är medlem-
marnas uppfattning om sammanslag-
ningen.

*Kanotnytt. En medlemsmotion
har inkommit till årsmötet i höst som
föreslår att BKK skall lämna
Kanotförbundet. Även om vi inte
behandlar den nu finns det skäl att
diskutera frågan. Bakgrunden är att
avgifterna till Kanotnytt bara stiger.
Det som började som ett sätt att
finansiera tidningen har allt mer bli-
vit en medlemsavgift. I skrivande
stund skall det beslutas om de skall
höja avgiften till 75 kr/medlem. En
sådan höjning skulle innebära att vi
betalar mer för Kanotnytt än för “all”
vår paddelverksamhet.

*Kortlås och A-förrådet. Vi infor-
merar om slutförandet av byte till-
kortlås.

*Det finns inga motioner från
medlemmar eller styrelse att behand-
la på vårmötet. Vi avslutar som van-
ligt med ett rejält fika.

Dagordning
1) Mötet öppnas
2) Val av mötesordförande och
sekreterare
3) Fråga om mötets behöriga utly-
sande
4) Säsongens verksamhet med
årets budget och verksamhetsplan.
5) Vår nya tidning.
6) Kanotnytt
7) Mötet avslutas

Välkomna!
STYRELSEN

KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Vårmötet

SÄLJES
Havspaddeljacka YAK Cyclone, stl L, nypris 1 800:-, lätt beg
1 000:-. Kapell Kajaksport, passande liten sittbrunnsöppning,
nypris 575:-, obeg 450:-. Forspaddeljacka Hiko Race, stl L,
nypris 725:-, obeg 500:-
För mer information kontakta Stefan Jönsson, tele bostad: 
08-750 86 86, tele mobil: 070-735 30 16, 
e-post: s.joensson@privat.utfors.se

Att laga en större mängd mat
när man är ute med vänner under-
lättas oerhört om man på sitt lilla
kök kan ställa en större panna än
den man normalt använder.

Den finns! Wokpannan!

Passar perfekt till Trangiaköket,
står väldigt stadigt på köket

Har man en kajak med runda pac-
kluckor är det bara att spänna upp
pannan ovanpå en lucka.

STIG HEUMAN

Nuvarande medlemmar i fastighets-
gruppen: Helene Varenius, Hans
Ornevi, Anders Danielsson, Tord
Ekberg

Vi vill bli fler.
Detta gör fastighetsgruppen: Vårt
mål är att se till att fastigheterna
med tillbehör behåller sina funktio-
ner både på kort och lång sikt så att
medlemmarna har glädje av dessa.

Medel: Inventering av fastigheter-
na ligger till grund för en under-
hållsplan.
Hustomtar. Vi vill utse två
”hustomtar” per hus, som har till
uppgift att se till att byggnaderna
sköts på bästa sätt. Det behövs även
ett par ”gårdstomtar” som ser till det
yttre: gräsytor, bryggor båt m m.
”Hustomtelistan” i dag:
BKK-A, Vakant, Vakant. BKK-
Klubbhus, Tord Ekberg, vakant.
BKK-B, Mats Carlsson, Vakant.

BKK-C, Vakant, Vakant. BKK-
Uthyrningsförråd, Vakant, Vakant.
BKK-Uthyrningsexpedition,
Helene Varenius, Vakant. BKK-D,
Hans Ornevi. Tord Ekberg. BKK-
Yttre bryggor, båt m m, Vakant,
Vakant

Utöver hustomtarna behövs fler
hjälpande händer, prata med oss!
Verkstaden: Det är inte klart
ännu hur verkstaden kommer att
kunna disponeras av medlemmarna.

Vi återkommer med information.
Till sist:
Du som går i funderingar över

vad du kan göra för din klubb,
missa inte detta gyllene tillfälle att
anmäla dig till Fastighetsgruppen!
Kontakta någon på listan!

FASTIGHETSGRUPPEN
Helene Varenius 08-664 55 32

Hans Ornevi 08-34 88 88

Tord Ekberg 08-657 98 15

fastighet@bkk.se

Fastighetsgruppen
söker hustomtar

Storkök ryms i kajaken
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Packning av utrustning i en kajak
är nästan alltid en kompromiss mel-
lan lyx i överflöd och kajakens pack-
utrymme. Ibland kan utrustningsvalet
stå mellan att ta med tio toapappers-
rutor eller en hel toarulle. 

Så ofta som möjligt bör man
utnyttja det faktum att en del utrust-
ning kan substituera en del annan. T
ex kan en presenning vägas mot fem
cigarettändare, tre tändstickaskar,
blåbärssoppa, tvättmedel och blöta
matpåsar. De som vill ha en lyxse-
mester kan med fördel ta med sig en
presenning som kan spännas upp när
det är dags för lunch i det blöta. En av
fördelarna är att man kan tända
kökets brännare direkt utan att blöta
ned alla medhavda tändare. Som
extra bonus slipper man även att
nederbörden stänker mat i ansiktet
och på kläderna. 

En viktig detalj i kajakpaddlarens
utrustning som lätt glöms bort är
tvätt- och torklinan. Man bör beräkna

Kajak-
paddlingens
mysterier

Del 1

100% kläd- och luftfuktighet

Vilka är de bästa knepen för att få en så njutbar
kajaktur som möjligt? Detta ämne har diskuteras i
flera sekel och frågan är fortfarande mer eller mindre
olöst. För att föra forskningen inom detta område
framåt genomfördes en expedition utefter ostkusten
den gångna sommaren. Expeditionsdeltagarna Carl
Johan Rydh, Erik Ridderby och Thomas Tjellström
redogör här för sina empiriska studier och de vikti-
gaste resultaten. 
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minst 15 m per person. Vid blåsigt
väder används torklinan och vid
nederbörd använder man tvättlinan.
Tvättlinan bör dock ej användas mer
än tre dagar i följd då den kan ta lukt
av kläderna. Ibland är det inte till-
räckligt med en torklina och det kan
då gå så långt att man bör ta på sig
ombyteskläder. Detta tips riktar sig
främst till kajakpaddlare som har fler
levande organismer i sin närhet än de
som finns i de använda kläderna.

En av resans stora diskussionste-
ma var om en toalettspade skall ingå i
utrustningen eller om det räcker med
en traditionell grävpinne. Under
resans gång framkom många tunga
argument till toalettspadens fördel.
Den fortsatta diskussionen kom där-
för mer att handla om den optimala
spaden motsvarar utseendet av en
liten trädgårdsspade eller en vikbar
infanterispade.

För att kunna njuta av kajakpadd-

ling är det viktigt att lära sig en effek-
tiv paddlingsteknik. Ett moment som
kan orsaka problem är när man råkar
göra ofrivilliga landvinningar. 

En lösning på detta är att låta den
som har minst repor på sin kajak
prova genomfarbarheten i grunda
sund likom paddla först i de områden
där ett grund kan dyka upp helt ovän-
tat. Den som har svårast att göra tvära
girar med sin kajak kan med fördel
kontrollera farbarheten då dessa kaja-
ker täcker upp största möjliga yta. 

En av de stora fördelarna med
metoden är att man efteråt kan rekon-
struera grundets storlek och form
samt kajakens hastighet utifrån
repans längd och läge på skrovet. Ju
mer sliten kajaken blir, desto fler
funktioner kan den uppfylla. Att
använda kajaken som vattenkikare
när gelcoaten har skrapats bort och
gjort botten genomskinlig ger kajak-
paddlingen ytterligare en dimension.

Dessutom blir överraskningen min-
dre när man går på ett grund.

För att skapa en bra grupp-
känsla är det viktigt att fördela syss-
lorna inom gruppen. Man bör alltid
låta den som har minst repor på sin
kajak visa vägen. I vårt fall var det
självklart att Thomas fick denna upp-
gift vars svårstyrda nya kajak utan
roder endast hade spår av knott och
flugor som fastnat under biltranspor-
ten.

I vissa svåra fall kan en del paddla-
re försöka smita undan vägvisaran-
svaret genom att frivilligt repa kajak-
skrovet när de drar upp sina fullasta-
de kajaker på land. För att undvika att
själv råka ut för att ha det minst repa -
de kajakskrovet bör man alltid vara
beredd att hjälpa sina kompisar att
lyfta iland deras kajaker, gärna
genom att först rulla ut en röd sam-

FOTO: CARL JOHAN RYDH

forts. nästa sida
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metsmatta eller lägga ut några sko-
nande fendrar och grenar på klippor-
na.  

Valet av lägerplats kräver nog-
grant övervägande och efter ingående
studier kom vi fram till följande
checklista som man bör gå igenom
innan man bestämmer sig för den
optimala lägerplatsen.

1.Finns det ett bättre alternativ till
lägerplatsen?
Nej - gå till 2.
Ja - välj det bättre alternativet.

2. Finns bad- och diskklippa? 
Nej- gå till 1. 
Ja- gå till 3.  

3. Finns störande ljud från t ex raffi-
naderier och farleder? 
Nej- gå till 4. 
Ja- gå till 1. 

4. Finns det någon plan yta att ställa
upp tältet? 
Nej- kontrollera skrevor för att
fästa kilar och förbereda vertikal
klipptältning Gå till 5. 
Ja- gå till 5.  

5. Kommer vinden kunna blåsa bort
tält och kajaker? 
Nej- gå till 6. 
Ja- kontrollera mängden stenar till
förtöjning och att hörselproppar
finns för att slippa höra vindens
piskande i tältduken. Gå till 6. 

6. Finns det myror vid lägerplatsen? 
Nej- gå till 7. 
Ja- 
a/  Gör tältet tillräckligt tätt för att
stänga ute myrorna  eller 
b/ Hitta en myrfriklippa i närheten
av vattnet. Gå till 7.

7. Finns det boskap i närheten som
kan trampa ned tält och kajaker? 
Nej- slå läger omedelbart. 
Ja- bedöm om ni kan jaga iväg t
ex nyfikna Highland cattle eller en
ilsken fårbagge, annars gå till 1.

Ibland kan man förutsätta att
lägerplatsen redan uppfyller ovan-
stående grundvillkor och då behövs
en annan taktik. Vissa hamnar kräver
att båtarna har ett visst värde och

namn för att få lägga till. Ett exempel
på sådana kaj(-ak)platser är
Storebrobryggan i Sandhamn. Ett av
kraven för att få lägga till vid kajen är
att båten kostar minst 200 kr/ kg (2
miljoner kr/ 10 ton Storebro). Efter en
enkel överslagsräkning (20 000 kr/ 20
kg kajak) tyckte vi oss vara berättiga-
de att lägga till då en kajak har ett
värde av 1 000 kr/ kg, vilket är betyd-
ligt mer exklusivt än en Storebro. Vi
fick dock ge upp våra planer på att
lägga till då vi inte nådde upp till
bryggkanten och förbipasserande
tyckte att vi hade snygga jollar.    

En väldigt bra tillfällig läger-plats
är pizzerior. Man kan ofta finna dem i
kuststäder och mera sällan på öar och
skär. Där ges det även tillfälle till att
ladda mobiltelefonbatterier och torka

kläderna. Med fördel beställer man en
pizza i taget för att kunna sitta så
länge som möjligt. En pizza kan ge
ett bra skydd mot skörbjugg då man
vill variera den traditionella
Gundegröten (havregrynsgröt tills
man inte orkar äta mer) med något
annat.    

För att inte förstöra en bra lägerp-
lats bör man definitivt undvika pur-
jolök. Inte ens ett vattentätt skott i
kajaken kan stänga ute lukten av rut -
ten purjolök. Ett möjligt använd-
ningsområde för purjolök skulle
kunna vara luktbomb istället för
lysraket, men problemet kvarstår vem
som i en nödsituation skulle våga
komma nära och hjälpa till. Efter att
ha schaktat ur den plasmaliknande
resten ur kajaken blev vi därför nöd-
gade att fly undan och döpa om en ö

Kan vi bo här oxå? 
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från Doftskär till Stinkskär (ön som
ligger utanför Trosa har numera
besöksförbud). Namnet på ön hade
därmed anknytning till verkligheten
vilket vi efter flitigt upptäcksresande
konstaterade vara ett undantagsfall.
Exempel på öars namn som verkade
bära fantasinamn var Bönholmen,
Jungfruskär och Kvinnoskär. 

Vissa illvilliga människor hävdar
att man inte kan paddla kajak utan att
bli blöt. Detta är dock en defini-
tionsfråga. Vid standardiseringsgrup-
pens senaste möte enades man om
följande definition för blöt: “tårna är
till övervägande delen fuktiga”. Detta
innebär att man i många fall är torr
även om man paddlar i ösregn.  

En jämförelse mellan kajakpaddla-
re och segel-/ motorbåtsägare visar

tydligt att kajakpaddlare har det roli-
gare och njuter mer av skärgården. En
typisk regnig sommardag kan man
förvänta sig att nästan alla segel- och
motorbåtsägare ligger i hamn och
kurar med butter uppsyn. Samtidigt
kan man höra skratt, tjo och tjim från
havet och då vet man att det är kajak-
paddlare som tar sig fram med pigga
paddeltag. Kajakpaddlare skyr tydli-
gen inte något slags väder. En möjlig
förklaring till detta kan vara att det
varmaste stället i kallt och regnigt
väder är i kajakens sittbrunn. Det kan
vara så, men det är inte säkert.
Fortsatta paddelturer kommer att
ägnas åt fördjupade studier av detta
fenomen.

TEXT OCH FOTO:
CARL JOHAN RYDH,  

KALMAR 2000-12-18

FOTO: CARL JOHAN RYDH

DE TRE TORRPADDLARNA: CARL JOHAN, ERIK

OCH THOMAS.
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När jag i juni 2001 påbörjade ett
försök att erövra det av bland andra
Peter Unold nyinstiftade danska
Havkajakroernes Röd/hvide Bånd,
motsvarigheten till det svenska Blå
Bandet och finska Blå/vita Bandet,
var det naturligt för mig att ta den
måttliga omvägen via Sylt för att
reparera misstaget att jag då inte
paddlade fram till nordpunkten.

Starten för Röd/hvide Bånd
sker vid Vidå Sluse nära tyska
gränsen. Enligt reglerna får
sjösättning äga rum antingen
utanför eller innanför slussen.
Jag valde det lugnare alternativet
på insidan, men fick i gengäld
vänta länge innan den av tidvatt-
net styrda slussen för en kort
stund öppnade ut mot havet.
Dagen var då ganska långt liden
och den sena starten skulle inne-
bära flera timmars mörkerpadd-
ling till åttiofem kilometer
avslägsna Esbjerg – dagens tänk-
ta mål. Men ännu var det dags-
ljus över Vadehavet, som detta
tidvattenområde så träffande

heter, när jag i lågvatten navige-
rade bland torrlagda sandrevlar
mot tyska ön Sylt.

Efter cirka tjugo kilometers
paddling höll jag i havet vid
Lister Dyp utanför nordänden av
Sylt och blickade in mot uddens
nordligaste punkt som inte var
alldeles lätt att urskilja. Min
position i förhållande till de två
fyrarna, min kompass och ett
slags markering på land indike-
rade dock att längre norrut än
detta går inte att komma i
Tyskland. Havet var lugnt och
surfen in mot land tycktes vara
måttlig, ända tills jag kom när-
mare stranden. Där bröt vågorna
rejält, varför jag avstod från
landning och istället låg kvar
några hundra meter ut, njöt av
stunden och satte sedan kurs nor-
rut mot det hägrande Esbjerg.

Det blev en lång, tung och mörk
paddling i ökande pålandsvind.
Tack vare sandrevlarna hann
vågorna visserligen inte bli

särskilt stora, vilket ofta är fallet
längre norrut, men de var vassa
och tvära. Brutalt och med stor
kraft rullade de skoningslöst
över kajaken och duschade stän-
digt saltvatten över kroppen. En
landning i mörker och surf längs
någon av de enormt breda sand-
stränderna tilltalade mig inte.
Istället grundsatte jag kajaken
bakom en sandrevel, som gav
skydd mot vågorna men inte mot
vinden, halvsov någon timma i
kajaken medan ljuset sakta åter-
vände.

Fortsatte raskt mot Esbjerg och
en säker landning på
undanskymd plats innanför ham-
npirarna med rum för tältet.
Snart låg jag varmt inbäddad i
sovsäcken. Men något hade hänt
inombords. Jag greps av intensiv
hemlängtan. Jag kände mig inte
stark nog att tackla den ofta stora
surfen längs Jyllands oändliga
sandstränder norrut, min motiva-
tion var försvunnen. Jag sökte
bortförklaringar när sanningen
var enkel – jag ville hem.

Nästa dag tog jag tåget till
Solna, hämtade bilen, körde till
Esbjerg, lastade upp kajak och
utrustning och återvände hem.

Jag hade erövrat Tysklands
nordligaste punkt, men jag hade
misslyckats med det Röd/hvide
Bånd – denna gång.

JIM DANIELSSON

Tysklands 
nordligaste punkt
När jag år 1994 i stark tidvattenström paddlade från
danska ön Römö över sundet till tyska ön Sylt och
slog läger på en eroderad sandstrand, missade jag
det faktum att jag landat blott någon kilometer från
Tysklands nordligaste punkt. För här på den svagt
avrundade nordspetsen på ön och därför något
svårbestämbar, är denna punkt belägen mellan
fyrarna List Ost och List West.
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Jag ska nedan berätta
om hur en sekunds
obetänksamhet kan
sabba ett helt års kaja-
king.
Först lite bakgrund: Jag har sedan
1989 jobbat med formsprutning av
plast, alltifrån handikapphjälpmedel
till mobilantenner. Detta innebär en
hel del tunga moment och mekande i
obekväma ställningar.

1991 köpte jag min första kajak
och ett par år senare hittade jag
Friluftsfrämjandet. Jag är idag
kajakledare och numera även medlem
i kajakarbetsgruppen i Stockholm.

Jag har varit deltagare och instruk-
tör under kajaksymposierna på Orust.
Jag tror egentligen att mitt arbete lig-
ger bakom den skada jag ådrog mig,
men det var kajaklek som utlöste den.

Jag var ute som ledare med en
nybörjarkurs, trestegsraket som vi
kallar den. Efter lunch första dagen
på helgturen, gjorde jag ett kraftigt
lågt stöd då jag rundade en udde för
att kolla att de andra kom i vattnet. Då
högg det till i höger handled och gjor-
de ordentligt ont, men sådant tror
man ju ska gå över.

Jag hade lovat en demonstration
för att visa vad man med lite träning
kan göra med sin kajak. Det momen-
tet slutade med att jag fick jobba
enbart på vänster sida med manöver,
stöttningar, rollning o.s.v.

På kvällen kunde jag inte lyfta kaf-
fekannan med höger hand och på
morgonen därpå var det mycket kne-
pigt att rulla ihop madrassen och

packa tältet. Paddla gick bra, det är ju
ganska raka drag men alla vridande
rörelser var uteslutna.

Väl hemkommen jobbar jag på
som vanligt och tror att det ska gå
över, men jag blir mer och mer hän-
dig med vänster hand.

En månad senare, i slutet av sep-
tember, går jag till husläkaren som
var nära att bara skicka hem mig med
antiinflammatoriska piller. Men lyck-
ligtvis blev jag röntgad vid samma
tillfälle och röntgenpersonalen tyckte
inte att allt såg rätt ut.

Efter ett antal remisser, undersök-
ningar, röntgen o.s.v., genomgick jag
filmning med röntgen. Detta innebär
att man ser på en skärm när benen rör
sig – hade aldrig kunnat tro att det
finns så mycket ben i en handled- och
då kan läkarna se om allt rör sig som
det ska. 

Det gjorde det inte, för jag hade
ett trasigt ledband mellan båtbenet
och månbenet, vilket gjorde att dessa
skavde mot varandra.

Alla dessa remisser mellan läkare
och röntgen drog ju ut på tiden, så
först i slutet av januari 2000 konstate-
rades felet. Jag fick välja mellan ope-
ration eller att låta det vara, beroende
på hur svåra besvären var för min del.

Då jag inte kunde utöva mina störs-
ta intressen, kajaking och gymträning
och det dessutom var till stort hinder
på jobbet där jag fick göra allt tungt
med vänster hand, tackade jag ome-
delbart ja till operation.

En operation skulle innebära 2-3
veckor med gips och upp till 2 måna-

ders sjukskrivning. Operationen skul -
le ske i slutet av maj. Alltså 4–5
månaders väntetid, undrar hur länge
Göran Persson fått vänta?

Efter en del telefonerande får jag
en tid redan i mars 2000 och den tar
jag. Då kan jag kanske paddla lagom
till symposiet på Orust i slutet av
augusti.

Dagen innan operation är jag på en
inskrivning – detta är 14/3 2000- och
får då veta att de tänker göra en ny
slags operation på mig, som innebär
att de hämtar reservdelar från foten
och stoppar in i min handled. Det är
alltså första gången de gör denna ope -
ration på Södersjukhuset och fördelen
är väl att det då blir någon docentspe -
cialist som utför den.

Nästa dag är jag på plats för opera -
tion och de börjar med en riktigt
hemsk lokalbedövning i höger arm -
håla, där de gräver runt en bra stund
efter rätt nerver. När bedövningen
tagit öppnar de min handled och kon-
staterar snabbt att de behöver gå in i
foten och då söver de mig.

Nu är det ju som det är med plats-
brist på stora sjukhus som SÖS i
Stockholm och jag vaknade efter ope -
ration på gynekologavdelningen. Så
det första jag kollade, var under täck-
et... men där var allt OK.

Där ligger jag, en smula frånvaran-
de, och så kommer en syster och ber
mig röra lite på benen. Jag gör det och
hon blir nöjd efter att ha frågat om jag
är vältränad. Det var min puls på alla
maskiner jag var uppkopplad till, som
oroat henne.

Var rädd om
dina handleder
Ett år utan paddling
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När jag låg där hade jag en puls på
45 slag/min men jag brukar ju ligga
på cirka 55 framför tv:n på kvällen,
så för mig var det inget alarmerande.
Men hon trodde väl att jag höll på att
dö.

Efter en månad hemma ökades
sjukskrivningstiden efter hand, så till
slut blev jag sjukskriven i 6 månader.
Nu är jag ju inte så funtad att jag kan
gå hemma länge, så jag började jobba
efter 3 månader.

Nu till en ”lustig” händelse under
en röntgen – jag var på en massa
röntgenundersökningar, men jag var
ju den första med denna nya metod,
så jag var väl extra intressant.

Vid en filmning då både röntgen-
läkaren och jag kan se direkt vad som
sker i min handled, frågar hon: ”Har
du stiften kvar?”

Mig veterligen finns inga stift så
jag svarar, ”Näeej det tror jag inte.”

Röntgenfilmningen slås på och då
säger läkaren att ”Men det har du ju,
när ska du ta bort dem?”

Jag visste inte ens att de fanns där.
Varför tala om för mig – det är ju min
handled – att de stoppat in en massa
skrot där? Nu förstod jag ju varför jag
hade ont vid vissa rörelser.

I slutet av oktober togs dessa stift
bort, jag har sparat dem i en burk.
Man kunde ju tro att det handlar om
väl bearbetade pinnar, men det är
med avbitare klippta pinnar med
vassa kanter. Inte konstigt att det
gjorde ont.

Slutsats: som vårdtagare och lek-
man har man ju ofta ingen koll på vad
som händer, så fråga, fråga och
ifrågasätt. Jag vet en hel del om krop-
pen tack vare att jag tränar mycket,
men på ett stort sjukhus är man ju
inte så kaxig.

Till slut vill jag rikta ett stort tack
till alla sköterskor av olika rang, jag
hade trots allt en jättetrevlig upple-
velse av vår vård i kris. Sluta spara på
dem som gör jobbet och dra istället in
på administrationen! 

Kommentera gärna på mail 
PETER SJÖGREN

Suomi Meloo (Finlandia
Kanotstafetten), är en
internationell fritids-
och motionsfest öppen
för alla paddlare. Det är
inte en tävling. Idén är
att ett lag skall hålla sin
kajak eller kanot rörelse
dygnet runt, dag och
natt i en veckas tid, från
start till mål. 

Paddlingsstafettens rutt varierar
årligen. Den går genom Finlands
vackraste farleder; dess inre sjöar,
älvar, och år 2002 också på havet.
Kanotstafetten pågår i ungefär en
veckas tid och paddlingen fortlöper
oavbrutet med en fart av 5-6 kilo-
meter i timmen. 

Etapperna och byteställena är
fastslagna på förhand. I kanotstafet-
ten deltar över 110 lag och c:a 1000
paddlare. Totala längden av stafet-
ten är över 600 kilometer.

Evenemanget erbjuder enaståen-
de upplevelser av Finlands natur,
paddling i den ljuva sommarnatten,
upplevelse av vackra solnedgångar
eller färd genom ett sagoland i mor-
gondimma. 

Den skyddade rutten och en
specialutbildad säkerhetsgrupp ger
trygghet åt paddlarna och möjliggör
att också mindre erfarna paddlare
kan deltaga i stafetten  många gör
det i tvåmanskajak. Ett lag består
vanligtvis av 6-12 paddlare beroen-

de på paddlares erfarenhet och om
man paddlar en- eller tvåmanska -
jak. Laget har normalt med sig två
bilar av vilka den ena ofta är en
husbil eller drar en husvagn.
Somliga övernattar i tält, andra i fri -
tidsstugor o.s.v. Det räcker att ha
med endast en kajak som lämpar sig
väl för alla i laget och som var och
en i laget kan paddla med.
Självklart kan laget också ha flera
kajaker med sig.

År 2001 går paddlingsstafetten
från Nilsiän Tahkovuori  i Savolax i
östra Finalnd via Kolovesi

Nationala Park till Imatra Bad.
Den går genom sjöar, älvar och når
till sist Imatra, som ligger vid sjö
Saimaa. Att deltaga i Millennium
Canoe Week kostar FIM 600 per lag
plus FIM 80 per paddlare.

18. SUOMI MELOO 2002 går
genom  de vackraste farleder i väst-
ra Finland. Rutten är:  Tavastehus
(Hämeenlinna) -Tampere- Karleby
(Kokkola) 8.–15.6.2002. 

Välkommen!
SEPPO KARHU

Suomi Meloo ry

Fabiansgatan 7

00130 HELSINGFORS

Finland

Tel. +358-9-170 101, 

Fax. +358-9-663 376

e-mail: seppo.karhu@suomenlatu.fi

www.suomenlatu.fi/suomimeloo

Suomi
Meloo
– kanotstafett i Finland
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Bild från
Alaska vann
fototävlingen
Bilden som vann tävlingen
att bli gjord till tavla var
Ingela Hammerfeldts tagen 
i Alaska. Samma bild vann
också 1:a pris i klassen kajak
i vattnet.

Bilden som kom 2:a i
denna klass var tagen på
Grönland av Bengt Larsson

För tredjepriset stod Stefan
Hammerfeldt som bildtagare,
även den tagen i Alaska.

Klassen ej kajak i vattnet
vanns av Bengt Hansson
med en bild tagen på en
strand i Estland år 2000 då
han som ålderspensionär
paddlade Östersjön runt,
starkt gjort. Tvåa i denna
klass kom Ingela
Hammerfeldt med ytterligare
en bild tagen i Alaska.
Tredjepriset togs av Kjell
Landås med en bild från
Misterhult i Småland

I klassen för pappersbilder
togs förstapriset av Eeva
Pullinen med en bild från
Söderarms skärgård. Tvåa
kom Kirstin Schmidt med en
bild från Fjällbacka på väst-
kusten. Kirstin Schmidt kom
också trea med ytterligare en
västkustbild men denna från
Orust.   

Tre stycken förstapristaga-
re vann varsitt presentkort på
600 kronor i Expert storköp.

Andrapristagarna vann
presentkort på 400 kronor.

Tredjepristagarna vann
presentkort på 200 kronor.

Dessutom delade vi ut 7
stycken tröstpriser i form av
presentkort på 100 kronor
bland närvarande tävlings-
deltagare.

ULF HJORT OCH

EVA PULLINEN Tavelbilden ser ni här. Den är tagen av Ingela Hammerfeldt i Kenai fjords national park i Alaska. Kajakisterna är Björn Olson och John Crater. 
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ds national park i Alaska. Kajakisterna är Björn Olson och John Crater. FOTO: INGELA HAMMERFELDT
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-Jag flög till London och tog sedan
tåget från Stanstead till Wales.
Ankom söndag kväll och blev väl
mottagen med mat och sovplats. 

Vi startade på måndag morgon –
tre man på kursen ”Seakayak skills”.

Man skulle vara beyond 4 star nivå,
men mina två kurskamrater Dave och
Nigel, var nog mer på 4 star nivå.
Men de var bra killar och klarade sig
fint om än mina intressen vad svårig-
hetsgrad angår nog låg högre än

deras. I övrigt en härlig lyx att vara
tre man på en instruktör. Sådant är
något att sträva efter!

Allt vad mat, service, organisation
och öl beträffar fungerade fint hela
veckan. Kan bara rekommenderas!

Vad undervisningen beträffar,
präglades den av att vi hela veckan
hade vindstyrkor på mellan 12 och 25
m/s.

De två första dagarna hade vi Matt
som instruktör, en bra kille, men han
var inte så säker på att leda och
undervisa på nivåer över 4 star.

Måndag tillbringade vi bara ett par
timmar på Menai Strait (så gott som

Anglesey i Wales – ett kajakparadis
Tidvattnet har just börjat forsa över en uppgrundning. Dags för lek i Anglesey.
FOTO: JOHAN WAGNER

Här är en ”kort” version av mitt möte med
Plas Menai. Jag reste till Angelsey i Wales för
att att följa den engelska havskajakcertifieringen,
titta på nivåer och tekniker och icke minst olika
sätt att lära ut dem på, paddla havskajak i nya
miljöer och få nya kontakter. 
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möjligt i lä för en 20 m/s sydvästlig
vind) och därefter inne i ett badhus.

Trevligt att se deras övningar i
eskimåsvängar och räddningstekni-
ker, men i ärlighetens namn just inget
nytt.

Ännu trevligare var planeringen för
nästa dags tur till ”the Swellies” med
tidvattenberäkningar och inte minst
ett gott snack om friluftsliv med mina
två kurskamrater – båda lärare på
olika outdoor schools i England.

Tisdag bar det av till Menai Bridge
och the Swellies – nu var vindstyrkan
uppe i 24-26 m/s. Vi låg så gott vi
kunde i lä och tog hjälp av tidvatten-

strömmen för att paddla mot vinden.
Under Britania Bridge kom vinden
plötsligt från sidan och Dave kantra-
de men rollade lugnt upp igen. Och
på första försöket i så hårda förhål-
landen. All respekt! Vi planerade att
paddla fem kilometer, men måste ge
upp strax innan vi var hemma – Matt
tordes inte korsa sundet med de två
mindre erfarna kajakisterna. Beslutet
var riktigt, men min kropp skrek av
lust att kämpa vidare. Lärorikt för
mig att få känna på hur mina egna
starka elever känner det när vi på tur
måste välja den tryggare lösningen
för gruppens väl!

På kvällen la vi planerna för mor-
gondagens tur runt Holyhead, mycket
svårt på grund av många tidvattensra -
ce, men spännande.

Onsdag morgon fick vi träffa
Glenn, vår nye instruktör. Splendid,
visade det sig!

Vinden var nu nere på 16-18 m/s
sydväst, men vi måste droppa planen
på att komma runt Holyhead och de
berömda North och South Stack. I
stället vandrade vi sträckan, såg stäl-
lena från land och fick höra Glenn
berätta om tidvatten och vågkraft.
Därefter besökte vi (på min önskan)
Nigel Dennis på ASSC och fick oss

es – ett kajakparadis
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en pratstund där, synnerligen intres-
sant. Bl.a. såg vi också Peter Bray´s
kajak, han som nyligen har korsat
Nordatlanten. Inte vad jag kallar ele-
gant kajak, men lustig att se på – stor
köl och möjligheter att krypa ner och
övernatta under däck.

Eftermiddagen tillbringade vi i och
omkring Rhoscolyn Bay  där det
fanns lite lä, men vindstyrkan var nu
nere på 14-16 m/s. Vi fick prova på
rockhopping – dans mellan de stora
klipporna i kraftig dyning, och det
lyckades oss att komma ut till Beacon
Island och sedan surfa tillbaka i tre
meter höga vågor – vi bogserade
varann och gjorde olika räddningsöv-
ningar. Trots det ganska hårda vädret
verkade Glenn mycket lugn och hade
god överblick – han hittade också en
god balans mellan mina önskemål
och de andras, så alla var trygga men
fick nya erfarenheter.

Solen sken, så detta var fantastiskt.
Jag blev verkligen biten av att dansa
med vågor!

Åter kvällsplanering och Foster´s
lager – vi lade planerna för en tur till
Anglesey´s nordkust nästa dag.

Torsdag. Avfärd till nordkusten.
Fina väderutsikter – 12-14 m/s syd-
väst och sol. Vi följde vår plan och
började med en omgång coastex-
ploring , följde klippkusten mycket
nära, var in i några små grottor och
fick veta lite om ställets historia och
dess ruiner.

Förmiddagens tur blev bara 5-6
kilometer, men mycket lek och
undervisning i bow- och stern rudder.

När vi skulle vända tillbaka hade
vinden ökat lite och var nu emot tid-
vattenströmmen. Så jag fick prova
mitt första tidal race med overfalls –
vågor som reser sig mellan vind och
ström. Vi kryssade till en liten ö;
Middle Mouse, där det var en eddy
(bakvatten) stor som Viborgsjöarna.
D.v.s. att det var möjligt att surfa på
de 1-1½ meter höga stående vågorna
och när man halkade av var det bara
att söka sig tillbaka via bakvattnet
och vips var man framme hos sin sur-
fvåg igen. Här kapsejsade min

kurskamrat Nigel, men klarade fint
att rolla upp igen.

Så kom det hårda arbetet att ta sig
tillbaka in till fastland igen – vi fick
färja oss över mot tidvattenströmmen
som trots den 14-16 m/s medvind vi
hade, drev oss bakåt.

Vi kom efter hårt arbete tillbaka till
fastland – praktfull dag! Mycket läro-
rik. Paddlade för övrigt denna dag för
första gången en Nigel Dennis
Greenlander med tre hårda slag, pre-
cis som på mina egna grönlandskaja-
ker. Utmärkt – särskilt för att kaja-
kens kanter i dessa extrema vatten
kan användas för att dreja bi eller
hålla upp kajaken mot vind.

Mera öl på kvällen. Skall också
nämna att det de tre första kvällarna
skulle ha varit föredrag om säkerhet,
metereologi och tidvatten. Inget av
föredragen blev genomfört – det var
OK men inte mer. Skälet till att de
blev inställda var att nästan alla övri-
ga kursdeltagare på centret var jol-
leseglare som p.g.a. den hårda vinden
inte kunde komma ut på vattnet, utan
fick teoriundervisning på dagarna.

Fredag – igen vindstyrkor på över
20 m/s. Vi paddlade med vind och
ström i ryggen de sju kilometrarna
upp till the Swellies, åt och väntade
på att tidvattnet skulle vända.
Därefter lekte Glenn och jag i en
stående våg under Menai Bridge. Där
fann vi för övrigt också Dave
Collington – ledare på Plas Menais
kajaksektion – i en liten rodeokajak.
Dave och jag hade under veckans
lopp några samtal om deras metod att
undervisa i friluftsliv och havskajak,
han är en mycket behaglig och duktig
man.

Efter surfturen kunde vi ligga i
whirlpools – små roterande virvlar
skapade av strömmen, som man kan
driva runt i och följa med nedför sun-
det. Sedan bjöds det på mer surf och
in & ut i eddies. På hemvägen fick vi
krypa fram i lä av land – mitt ute i
sundet var det knappt möjligt att
paddla på grund av den hårda vinden.
Jag hade ett mycket givande samtal
med Glenn om bl.a. inlärningsmeto-

dik för eskimåsväng – de använder
sig huvudsakligen av C to C och
skruvroll, men som vi här i Viborg
gör, med mycket vikt på inlärning av
höftarbetet först. 

Vi avslutade dagen med att träna
re-entry och eskimåsvängar.
Intressant nog använder de sig inte
alls av paddelflottörer och avvisar
dessa helt.

Veckan avslutades med en evaku-
ering.

Jag kan bara säga att jag på det var-
maste rekommenderar Plas Menai
och inte minst Anglesey över huvud
taget. 

Där finns små skönhetsfel, men det
ändrar inte på helhetsintrycket – duk-
tiga instruktörer, väl fungerande
utrustning och mycket serviceminded
medarbetare i övrigt – alla var dukti-
ga och intresserade.

Dessvärre gjorde vädret sitt till att
jag fick för lite av rockhopping och
lek i vågor, men dock tillräckligt för
att  veta att denna dansande dimen-
sion skall prövas igen.

Också är det skönt att vara på ett
ställe där havskajak är en del av tradi -
tionen – inte något nytt vars existens
det ska kämpas för.

JOHNNIE BØTKER LAURSEN,
DANMARK

jblaursen@mail.tele.dk

Johnnie Bøtker Laursen
arbetar som lärare i friluftsliv och

havskajak på Gymnastik og
Idrætshøjskolen i Viborg och är
en av dem som nu arbetar hårt

med att få fram program för
havs-kajakkurser och instruktörs-
certifiering i Danmark. Han sam-

lar in kunskap och erfarenheter
från många håll i bl.a. Danmark,

Sverige, Norge, Storbritannien
och Nya Zealand.
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Detta är en sorts lösare efterföl-
jare till symposiet. Orust Kajak inbju-
der till träff för kajakister från när och
fjärran. Det finns inget direkt spikat
program, utan det är upp till oss del-
tagare (ja, jag ska definitivt dit) vad
som händer under helgen. Alltifrån
spontana hyss till mer förutbestämda
händelser. Paddla, snacka kajak,
umgås eller vad du har lust till.

Boka campingplats och ev. grillfest
hos campingen tel: 0304 511 00 och
sedan bara packa kajak och annat och
kom till Orust! Det kostar ingen del-
tagaravgift.

Har du idéer om att själv hålla t.ex.
föredrag, uppvisning, utställning,
kurs, tur, tävling eller annat, så kon-
takta Thomas eller Jens på tel: 0304
512 00 eller friluftsliv@orust-

kajak.se och ditt arrangemang ham-
nar på deras hemsida. Du får sedan
själv ta emot eventuella anmälningar,
avgifter o.s.v. för ditt arrangemang.

Kolla på www.orust-kajak.se för
mer information.

Vi ses på Stocken i augusti!

KARIN MENTZING

ps. Några kompisar i Nya
Zealand arrangerade en tävling
på sin årliga träff. Varje lag om 4-
5 personer fick wellpappskivor,
kniv, bred tejp och en paddel.
Uppdraget var att bygga en
kajak, och en i gruppen skulle
sedan paddla den ut till en boj
och tillbaka till stranden.
Himla skoj lät det! ds

BKK’s uthyrningskajaker utnytt-
jas mycket flitigt, till BKK’s förnäm-
liga turer och till tisdagsträningar, av
F&S, för medlemmar som hyr till
subventionerade priser samt till
mängder av organisationer, företag
och privatpersoner som önskar hyra
kajaker för kortare eller längre tid. 

Uthyrningsverksamheten är ju
också en väsentlig inkomstkälla för
vår klubb och våra aktiviteter. Det är
självklart mycket viktigt att vår uthyr-
ningsflotta hålla i gott skick. De sena-
re åren har flottan rustats upp och
utökats genom nyanskaffningar av
Arctic-kajaker, samtidigt som vi inte
sålt av gamla. Detta har vi kunnat
göra tack vare en framgångsrik ”för-
tätning” av kanoterna i uthyrningsför-
råden.

Nu behöver vi få till ett gäng intres-
serade som, helst på eget initiativ, kan
ta ansvar för allehanda åtgärder i
avsikt att hålla flottan i gott skick. Jag

efterlyser härmed detta gäng! Min
vision ser ut ungefär så här: I vår for-
merar vi en grupp som, träffas mån-
dag kväll 15 april för en fika o teori-
genomgång lär sig slipa och plasta
slitna kajaker under Stefan Jönssons
ledning. Med början på arbetsdagen
20 april och sen ett antal kvällar
därefter. Det bör ju helst vara varmt,
samtidigt som vi måste passa på
innan kajakerna åker ner i vattnet
efter ”vintertorken”. Kan byta/sträcka
linor och gummicord, samt ”slang”-
handtagen. Ev lär sig byta trasiga o
tröga skäddor. Kan se över våra K-2-
or’s roder och övriga skavanker

Förhoppningsvis varvar vi teori
och praktik. Den utrangerade cana-
densaren kan lämpligen användas
som ”prova-på”-objekt, för att få in
känslan för hur viktigt det är att våga
slipa ordentligt innan man börjar
plast.

Kursen skulle kunna avslutas med

att varje deltagare får göra ett
”gesällprov”.

Lasse Sjöholm har glädjande nog
lovat att ställa upp som ”konsult” och
bistå Stefan, t ex för diskussioner om
upplägget o mer komplicerade åtgär-
der, som rodret på den gröna
Albatrossen.

När kursen är klar och ”gesällpro-
vet” avlagt, förväntas en aktiv hand
som kan åtgärda saker o ting löpande
som behoven uppstår. För att admini -
strera detta kommer uthyrningen att
löpande följa upp kanoternas status
med hjälp av ett web-baserat pro-
gram, i vilket slitna stävar, slapp cord,
hafsiga linor etc dokumenteras.

Tv är undertecknad sammankallan-
de o ansvarig för att administrera det
hela. Intreseerad? Det finns fortfaran-
de några platser kvar. Kontakta mig!

JAN SVENONIUS

uthyrning@bkk.se, 

08-16 12 20, /070-595 87 59

Tillfälle: Lär dig att laga kajaken
KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION   KLUBBINFORMATION

Vallerö utanför Orust är ett populärt tillhåll. FOTO: K ARIN MENTZING

Stockenträffen 23-25 augusti
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Men hur säker är egentligen
eskimåsvängen för oss normalpadd-
lare? Hur många av oss, som elegant
klarar svängen i uppvärmd bassäng,
klarar samma manöver efter plötslig
kapsejsning under stress och drama-
tiska omständigheter utan näsklämma
eller cyklop i kallt vatten bland skum-
mande vågor? Ja, förmodligen inte så
många.

Oftast är den kajak, vi så lätt rollar
i bassängen, helt tom och utan sed-
vanlig däcksutrustning och oftast rol-
lar vi utan flytväst, jacka, paddel-
handskar etc. Tekniskt sett är det inte
svårare att fullt påklädd med händer-
na i paddelhandskarna rolla en fullas-
tad kajak. Men det blir en långsam-
mare rörelse och det känns annorlun-
da, speciellt när vågor eller bränning-
ar drar och sliter i kajaken – och det
är mycket kallt.

Den varma bassängen är en
välsignelse under lärotiden och en
utmärkt plats för paddlaren att vidare-
förkovra sig i nya varianter. Men i
bassängen är det också lätt att invag-
gas i en falsk säkerhet, så ut i verklig-
heten och träna under så realistiska
former som möjligt. Glöm aldrig att
även för den mest erfarna kan något
gå fel vid en nödsituation, paddeln
kan fastna i en lina, plötslig kramp

kan tillintetgöra all teknik. Det måste
alltså alltid finnas ett alternativt rädd-
ningssätt till svängen.

Det finns olika kategorier av rolla-
re. Dels de unga paddlarna som
genom lek och otaliga kapsejsningar i
fors har rollen i ryggmärgen och
instinktivt rollar upp utan att ens
tänka på vad de gör, med eller utan
paddel.

Sen de något äldre, som jag
själv, som först vid mogna år efter
lång träning lyckats tillägna sig en
hyfsad teknik. För denna kategori är
det nödvändigt att ständigt träna och
hålla sin roll i trim. För hos oss är det
inte som att cykla, det sitter inte alltid
i ryggmärgen.

Hatkärlek? Ja, för mig känns det
så. I skrivande stund har jag utfört
17511 eskimåsvängar varav åtskilliga
hundra intill någon snöbelagd iskant
med en så låg lufttemperatur att pad-
deljackan frusit som till plåt. Nog kan
det då kännas som hat till rollen
ögonblicket innan man stjälper ned i
iskallt vatten, likaväl som en viss kär-
lek kan förnimmas vid samma manö-
ver när vattnet är ljumt och man för-
mår sig att räkna till trettio eller mera
innan kajaken rollas upp till en blän-
dande solskenssommardag.

Jag var nästan femtio år när jag

efter många försök lyckades med min
första eskimåsväng och tillhör alltså
den kategori som fordrar mycket trä -
ning. Skulle jag efter en ofrivillig
kapsejsning klara en eskimåsväng i
kallt och upprört hav?

Eftersom jag ännu aldrig oavsikt -
ligt kapsejsat, utom i bassäng, vet jag
inte svaret på frågan. Men jag tränar
ständigt för att vara så väl förberedd
som möjligt om situationen skulle
uppstå.

JIM DANIELSSON

Jim Danielsson gör sin 9 380:e roll. Det sker i Ulvsundasjön den 30 augusti 1990.

Den paddlare, som efter en oväntad kapsejsning, rollar
upp sin kajak på rätt köl, vare sig den är tom eller lastad
och vare sig havet ligger i bleke eller sjön går hög, den
paddlaren besitter den förnämsta räddningsmetoden av
alla – eskimåsvängen. Ty även den oinvigde kan lätt
förstå att en metod som på mindre tid än fyra sekunder
bringar en paddlare tillbaka i rätt position ur ett kanske
upprört havs kalla grepp, den måste vara det optimala.

Eskimåsvängen
– en hatkärlek
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80:e roll. Det sker i Ulvsundasjön den 30 augusti 1990. FOTO: MIKAEL KOLSMYR

STUGA UTHYRES
Stugan ligger vid kusten i Blekinge Karlshamn och är ett äldre boningshus. Den ligger i västra delen av
Blekinge skärgård.

Huset består av tre rum och kök med fyra bäddar (2 sängar + en bäddsoffa (2)) på det planet som
hyrs ut (botten våningen). Det är rökförbud inne i huset. Till Karlshamn är det 4 km. Avstånd till stranden
20-150 m en liten badplats finns 150 m från huset. Bilen kan parkeras på tomten.

Det kommer att förekomma besökare till andra fastigheter på tomten under hyresperioden.
Huset kan hyras veckovis alternativt även helg och priset är beroende på vilken vecka som är aktuell

Pris ca 3000:- . Hyran betalas i förskott.
För mer information kontakta Sven Olsson telefon. 08-722 87 71. 
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Man
måste
inte
ha bil

Tillbaka från Björkskär en tidig morgon i juli.
FOTO: HENRIK MATERN-LINDEWALD

Som kajakist kan
man känna sig handi-
kappad om man inte är
bilägare. Skärgården
ligger ju så långt bort. 

Så måste det inte
vara. Skärgården börjar
– om man vill – vid
klubbens bryggor. För
att bevisa detta gjorde
jag förra året några
helgturer med utgångs-
punkt från klubben. 

Bra ställe för en 
första övernattning är
Vårholma, drygt 30
km från Brunnsviken.
På västsidan finns en
allmänning och en
pump med
Skärgårdens 
godaste vatten

När sommaren kom
tog jag mig en två-
veckorstur och besökte
bland annat Gillöga.
Jag var beredd på stora
strapatser men vägen
till Björkskär bjöd på
spegelblank sjö.

Så kan det gå
HENRIK

MATERN-LINDEWALD
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Skärkarlskäret, Lilla Nassa.
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Vi flög till Dalamans flygplats, och
efter 20 minuters taxi kom till byn
Koycegiz. En liten by vid sjön med
samma namn, Nästan inga turister
men härliga små turkiska restaurang-
er. Vi tog in på ett enkelt hotell med
liten pool och träffade vår värd:
Ramazan. En trevlig man, och med
lite engelska och tyska och med hjälp
av hans holländska fru ordnades alla
formaliteter. Vi hyrde kayaker (plast),
kapell, paddlar och flytvästar , köpte
mat och dryck och så var det dags. 
Dag 1. Paddlingen började lugnt i

östra delen av Koycegiz sjön, Men
redan efter en halv timme blåste det
upp, motvind. Vi kämpade vidare mot
vinden till vi kunde runda vid en ö
och fick vinden från sidan. Efter
några kaffepauser kom vi fram till ett
litet vitt hus. 

Överraskning, här fanns varma
naturliga svavelpooler. Det kändes
härligt att bara ligga i poolen och
känna musklerna slappna av efter
dagens jobb. Sen fick vi grillad fisk
av ägaren till stället. Vi sov vid poo-

lerna i tält och hann ta ett dopp på
morgonen. 
Dag 2. Nu lämnade vi sjön och
paddlade in i Dalianfloden som flyter
lugnt mellan sjön och Medelhavet. Vi
fick orientera oss fram i kanaler mel-
lan vass och sjöväxter. Efter en timme
var det dags att smeta in oss i svart
hälsolera, som finns fritt utefter flo-
den. Efter fortsatt paddling kom vi
fram till ”Kaunos”.   Uthuggna gravar
i berget, med vackra formationer runt
om, cirka 2500 år gamla. Vi lämnade
kajakerna vid stranden och vandrade

Kusten har fullt med grottor, stränder och vackra formationer. 

Paddling i Turkiet
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FOTO: TOMAS KOLISM

runt gravarna. Mitt emot fanns några
enkla restauranger vid stranden, där
tog vi buffelunch för 3 dollar. På
kvällen nådde vi havet och tältade på
”turtle beach”. En lång sandstrand
som också är reservat for havsskjöld-
paddor. Man får inte tälta på norra
delen av stranden. Vi var helt  ensam-
ma på stranden och gjorde en brasa
och god mat. 

Dag 3 & 4. Nu var det dags for
Medelhavet. Vi paddlade ut från
stranden  söderut. Bergen stupar brant

ner i havet, kusten har fullt med grot-
tor, strander och vackra formationer.
Havet var lugnt med låg surf att leka
i vid stränderna. Vi gjorder flera
uppehåll och snorklade i det klara
vattnet. Vi sov över en natt till i tält
och på eftermiddagen träffade  vi
Ramazan igen med lastbil som lasta-
de på kajakerna och oss för att köra
tillbaka till Koycegiz.  

Som avslutning provade vi på ett
turkiskt bad. Blev skrubbade så att
solbrännan försvann men kände oss
rena och avslappnade. 

Dag 5. På morgonen gick vi runt lite
i byn och sen flyg hem. Mot betalning
guidar Ramazan gärna turen. Man
kan stanna några dagar extra och
pröva på rafting, eller en mountain-
biketur i bergen eller bara slappna av
vid stranden. Naturen är underbart
vacker, folket är väldigt vänliga och
maten god.  

TOMAS KOLISIM

kolisim@netvision.net.il  

et
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Skimrande gröna vatten i
Adriatiska havet må vara
vackra och kajakvänliga
så länge man inte behö-
ver gå iland. Ibland kan
det vara 25-30 km mellan
strandhuggen. Det finns
endast några få sand-
stränder, vanligast är
stränder med vita klap-
perstenar, mjukrundade
eller halvvassa sådana.

Höga kajkanter i marinor eller
hamnar försvårar möjligheten att
sjösätta kajaker eller att kliva iland.
Har man tur kan man hitta förtöjda
roddbåtar i marinor och utnyttja dem
som landgång. I de små hamnstäder-
na brukar finnas ”småfiskebåtsavdel-
ning”. Där finns sand, betongtrappor
eller slip. I mindre och utsatta hamnar
finns det alltid betongslip, ofta med
träinlägg, för att dra upp de små fis-
kebåtarna vid behov eller vid storm.
Något vi borde ta efter i Sverige för
sjösättning av kajaker t.ex. vid
Stavsnäs eller Refsnäs?

I värsta fall väntar våt exit, men
man torkar snabbt i solen.

Vindar:
Bora- kommer från N eller NO,

mycket fruktad eftersom den byggs
upp väldigt fort och utan förvarning.
Betyder kuling eller storm med otro-
ligt byiga vindar. Vågorna kommer

på nolltid och liknar skärgårdens
vågor; korta, branta. Bora uppkom-
mer när kall luft faller ner från bergs-
sidorna mot havet. Lågtryck över
Italien och/eller högtryck med nor-
dostliga vindar kan betyda att bora är
på väg. Man säger att när lukten av
pinjeträd känns över havet så är boran
nästan framme.

Som paddlare bör man undvika
vissa farvatten: Velebitski kanal,
Kvarner- mellan Istria och Cres, Gulf
of Rjeka, Kvarnevic- mellan Cres och
Rab, områdena kring Split, m.m. I
praktiken - om man skall följa alla
dessa råd - så är det bäst att stanna
hemma.

Jugo eller Sirocco - S eller SO-
vind från Afrika, fuktig och varm.
Den gav minskad sikt men en behöv-
lig knuff i ryggen eftersom vi paddla-
de norrut. På sina håll skapade vinden
en kraftig ström upp till 2 knop.

Libreccio SV eller V-vindar, med-
för kraftig nederbörd.

Maestro i praktiken moderat bora
som kommer från NO i Istrien eller
NV i mittersta Adriatik.

Tramontana kommer från N, i
form av bora fast inte så starkt.

Levanat kommer från O och med-
för regn och sjunkande temparaturer.
Vi såg nysnö i en bergskedja Velebici
(2000 m över havet) i juni!

Vågbildning: För givna vindhas-
tigheter är vågorna annorlunda än

hemma: större, brantare och kortare
våglängd. Vågorna föds och dör
snabbare också.

Sikt: normalt 2 till 8 M om vädret
är bra. Extremt bra sikt är ofta tecken
på annalkande dåligt väder. Dimma
kan komma med Sirocco.

Vattentemperatur: I början av
Juni mellan 18 och 20 grader, i
Augusti ligger genomsnittet på 24,
oktober 26 men vindarna kan ändra
på det.

Väderprognoser: Inhämtades
från marinor, och krogarna som hade
datorer, Nav-fax på de större båtarna,
det var bra sändningar på VHF men
endast på kroatiska på UKF. Under

The First Adriatic 
Sea Kayak Race

Guide för kajakister 
– Kroatien

Dubrovnik – Rjeka
27 maj – 12 juni 2001
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sommarsäsongen har alla kuststatio-
ner flerspråkiga sändningar.

Resans alfabet
A
Andrzej - initiativtagare, känd täv-

lingspaddlare, ägare till vår transport-
bil Toyota Landcruiser, gourmet och
Kroatienkännare, kajaktillverkare i
liten skala, skoimportör.

Adriatiska havet - tänk på saltden-
siteten som är högst i världen efter
Döda Havet och kan orsaka hudirrita-
tioner!

B
Budget - svårt att beräkna. Mina

polska kompisar spenderade nästan
8000 SEK/pers. Jag ca 4000 inkl. fär-
jor, hotell, pensionat, krogbesök,
bränsle och övriga inköp.

Behövs ej- termos, GPS, regnklä-
der, för mycket mat i bagaget. Endast
halvön Plejesac saknade inköpsmöj-
ligheter.

Bra att ha - utöver det vanliga: 2
extra långa linor, extra sandaler, sol-
keps; måste ha nacksskydd!

Befolkningen - mycket hjälpsam
och vänlig åtminstone i början av
säsongen. Älskar att snacka, en främ-
ling kan komma till dig när du sitter
på ett kafé och efteråt finner du att
dina bärs redan är betalda.

C
Campa vilt, egentligen förbjudet

men vem bryr sig på öarna? På
många ställen är det endast möjligt på
betongpiren bredvid restaurangen,
ägaren ger alltid lov till sina bästa
kunder. Bästa scenario för en vild
camping: en liten playa för uppdrag-
ning av kajaker och istället för teras-
sodlingarna som förr, stora pinjer som
ger skugga. Terasser skapar plan
mark för några tält.

I början av säsongen fri camping
på de stängda campingplatserna, på
några få öppna blev det gratis för så

forts. nästa sida
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exotiska gäster som långfärdspaddla-
re. Det var inte heller dumt att bo i
gästrummen ovanför restauranger för
100sek/person. Duscha av saltet och
stanken.

Under försäsongen kunde man
också campa på badstranden efter lov
från strandägaren, ibland gratis ibland
till ockerpriser som i Dubrovnik.

D
Dlugi Otok - som namnet antyder
mycket lång ö, 68 km.

Dubravka V.- med rötter från Dlugi
Otok, Dragove, forskare i biokemi,
söker jobb inom sitt område, kanske
någon har en vakans?

Dragove - kustens histora. En liten
ort som vi besökte med Dubravka,
som kunnig guide. En gång fiskarby
med 400 naturhushållande invånare:
grönsaker, oliver, vin, fiske. Idag ett
30-tal pensionärer. Man kan förestäl-
la sig hur dessa människor kämpade
för att överleva speciellt med drick-
svattnet som samlades från taken.

Delfiner - vi mötte 4 st mellan
Plejesac och Mljet. De ville inte leka
med oss utan försvann när vi var ca
150 m från dem.

Kanske liknade våra kajaker Orca,
den enda mördarvalen i Medelhavet?

F
Fiskar finns i mängder men vill inte
nappa. Bäst på krogen, från grillen.
Eller i fisksoppa.

Forspaddling i Socca forspaddlar-
nas och raftarnas Mecca beläget i en
sagolikt vacker dal i Slovenien.
Floden Socca rinner genom kalk-
bergskanjon, vattnet är kristallklart.
Kring älven byggdes en kajak- och
raftingindustri, skrämmande för oss
Nordbor. Välordnad trängsel, hemska
priser, bra säkerhetstänkande.

G
GPS - glöm den hemma, användes 2
dagar för distans/fartberäkning.

Grappa - alla tycks ha egen destil-
lationsapparat och alla gör olika vari-
anter. Liknar italienska sorter men är
mildare.

Guideböcker - ”Adriatic Pilot”, T
& D Thompson, ISBN 0-85288 403
6, skriven för motor- och segelbåtar

Croatia- Adriatic coast ISBN 3-
88618-121-9

Chorwacja –ISBN 83-88355-58-9
Obs polska!

Internet: det finns massor med
information.

GSM - täckning nästan överallt.
H

Hare - det blev jag. Eftersom jag var
en sämre hastighetspaddlare i jämfö-
relse med mina polare kom vi öve-
rens om att jag drog iväg ensam och
väntade vid de stora överfarterna eller
blev upphunnen på vägen, och kunde
åka på deras aktervåg. Vältränad i
BKKs hårda skola var jag färdigpack-
ad och ute på vattnet minst en timma
före mina kamrater.

Havspaddling - nästan okänt
begrepp, ingen ville tro att vi i dessa
farkoster kunde paddla hela sträckan.
Jag har kontakt med Kanu Koncar
Klubb i Zadar, troligen den enda hav-
skajakklubben i Kroatien. Även de
avrådde en sådan långt distans.
Andrzej, Marek och en tredje kompis
paddlade förra året från Split till Maly
Losnij. De tvingades anlita vägas-
sistans för att transportera kajaker till
Rjeka, annars hade de inte hunnit
fram i tid. En riktigt kraftig Bora hade
stoppat dem i flera dagar.

Hur  hamnade jag i Kroatien? Via
Internet. Jag är medlem i en mejling-
lista för polska paddlare där forspadd-
ling dominerar. Förra året annonsera-
de Andrzej efter uthålliga och snabba
paddlare för en kortare sträcka i
Adriatiska havet: Split–Rjeka.

I
Inköp - gör inga i Sverige (i Polen är
maten något billigare än i Kroatien)

Invandrare - hälften av Kroatiens
befolkning bor/arbetar utomlands.
Jag har pratat med folk från
Tasmanien, USA och Australien som
varit på hembesök. 

J
Jadrolinja, ett enda färjebolag,

monopol och kvarleva från kommu-
nisttiden. Arbetssättet: ”maniana”,
uteblivna turer i tidtabellen, bristande
bokning, dålig mat, etc.

K
Kajaker. En Vivian modiferad med
roder, elpump, genomgående rör för
kajakunge typ VKV, moderat slitage
efter resan, 2 st hemmabyggen efter
en kanadensisk förebild: 5,6m långa,
mycket snabba kajaker med roder och
otäta luckor modell engelska sådana.
Endast gummiluckor håller tätt vid
brytande sjö!

Kuriosa: fungerande telefonauto-
mater fanns vid varje bebyggelse.
Vissa små samhällen hade postkon-
tor! (med begränsat öppethållande)

Kapell: endast med lössittande
skorsten kan anvandas. Annars för-
vandlas magen till saltinlagt kött.
Marek fick även ytliga sår av sitt
neoprenkapell. Naturligtvis drogs de
åt vid högsjö.

Kriget har aldrig påverkat öarna.
Endast Skandinaver tror fortfarande
att det är farligt att turista i Kroatien.
Har snackat med tyska seglare –pen-
sionärer- som har seglat oavbrutet de
senaste 12 åren under maj-oktober i
de kroatiska farvatten.

KORNATI National Park - den
enda skärgården som jag beskriver
närmare för att locka fram besökslus-
ten. För mig finns inget vackrare i
hela Medelhavet än denna skärgård
med mjukt rundade gulgrå kalksten-
söar med vassa, dramatiska, höga
klippor på havssidan. Havet är en
solig dag intensivt blått just kring
dessa öar, men föreställ dig att paddla
utanför dessa hemska bergväggar mil
efter mil ifall det skulle blåsa upp till
storm!

Kornati skärgård består av ca 1250
öar av vilka endast 66 är bebodda.En
gammal legend säger att ”På skapel-
sens sista dag uppfann gudarna
Kornati av stjärnornas tårar och av
havets andedräkt för att njuta sitt full-
bordade konstverk” Men i verklighe -
ten förvandlades tidigare grönskande
öar till nästan kala klippor genom
människans överexploatering och
våra boskaps överbetning. Till många
av öarna kommer herdarna på som -
maren och vallar sina får och getter
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som äter av det vilda gräset och örter
och dricker av havsvattnet, vilket gör
att deras kött blir mycket smakfullt
när det grillas och kryddas med aro-
matiska örter. Kanske som bäst på
Jures restaurang, byns Virulje kung.

Det finns inga sandstränder, utan
öarna består av klippor där man byggt
bryggor på vissa ställen. Man får vara
ytterst försiktig när man lägger till
med kajaken, då klipporna är mycket
skarpa på många ställen och man kan
lätt förstöra skrovet.

Befolkningen är mycket gästvänlig
och har du tur kan du bli inbjuden på
många av deras genuina maträtter
som fisksoppa, oxkött med makaro-
ner ”pasticada”, svart risotto med
bläckfisk eller grillspett med fläsk,
oliver och ost ”raznijici”. Allt sköljs
ned med smakfulla hemgjorda viner.
Det enda vattnet som finns tillgäng-
ligt är regnvattnet som tas upp ur
brunnar, samlas i cisterner eller leve-
reras med tankbåtar. Det rekommen-
deras att ta med eget vatten i mäng-
der.

Klimatet är milt hela året. Havet
har en temperatur på 21 i slutet av
Juni och i mitten av Augusti brukar
det vara 25. Det blåser en hel del vin-
dar under hela året. Under Juli och
Augusti trafikeras havet av mycket
båtar så Maj, juni och September
rekommenderas för kajak.

Entrén till marinor, t.ex Parco

Marina på Kornati kostade 5 DEM.
Valutan är Kuna men det går bra att
betala med DEM eller lira nästan
överallt.

Om man ber vänligt är det möjligt
att sätta upp tält på fiskarnas små
tomter eller under de många olivlun-
dar som oftast ligger utanför ägorna,
vilka är avgränsade med låga murar
eller på restaurangägarens tomt eller
brygga.

L
Livskvalite: beskrivs med ett enda

ord av en äldre farbror ”piano, piano”
(lugn) varför denna nordiska hets?

Längsta sträcka: 55km, medvind,
medströms 30 grader plus ,uff!! kor-
tast: 28km i motvind.

M
Mario, tack för att du hade bjudit

din underbara kusin Rosella till ditt
pensionat just denna stormiga kväll
som jag aldrig glömmer.

Murar, dessa oändliga murar som
restes per hand för att frigöra odling-
smarken, ge skydd för vindarna och
havet.

Malvasja utsökt vitt vin som kan
drickas till eller utan skaldjur. I stora
mängder. -fråga Andrzej han vet.

Marek: mycket erfaren tävling-
spaddlare, numera överviktig 40
åring som alltid kunde lägga i över-
växeln och dra ifrån oss. För andra
gången i Kroatien. Till yrket begrav-
ningsentreprenör, någon dag kändes

det bra att han var med.
Murterskoje morje - kan blåsa upp

på nolltid, där gjorde vi en våghalsig
överfart – men: skall man ta alla var-
ningar på allvar då blir man sittande
hemma i soffan.

N
Nattpaddling Endast möjligt vid

fullmåne och välkänd destination för
övernattning. Gott om fyrar.

Garanterad stiltje och underhåll-
ning: alla dessa små båtar med tända
gaslyktor som samlar stim av sardiner
eller letar efter fångster på grunt vat-
ten.

O
Ostron: Odlingarna fanns på några

ställen och Andrzej & Marek sörpla-
de i sig dessa levande djur på några
krogar.

Ostar: ett eldorado för får- och
getostar. Jag skippade alla dessa O:n.

P
Paddlar: Andrzej och Marek

använde Lettmans vingpaddlar och
hade forspaddlar som reserv. Jag ång-
rar att jag inte tog min polska ving-
paddel. Körde VKV med 3 delad
VKV som reserv.

R
Rosella, troligen stått modell för

Boticellis ”Venus” i sitt förra liv.
Visserligen blev hon hämtad vid fär-
jan med bil, ej inblåst i land i sitt skal
med havsvindarna. Men hennes säll-
skap var intressantare än the Race
som jag avslutade på Marios pensio-
nat.

Rakija, gott att avsluta kvällen
med.

Restid till Rjeka:
Nynäshamn-Gdansk 16 tim.
Gdansk Warszawa räkna med 6- 8

tim.
Warszawa Rjeka 1 dag, färjan star-

tar kl 16.00 och det tar 24 tim till
Dubrovnik. Returen beror på er!

S
Storm eller snarare kuling- den

bästa i mitt liv, tack vare den hamna -
de jag på Marios Pensionat som bjöd

forts. nästa sidaFOTO: WALLE SZCZESNY
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den ensamme kämpen på nattens
långa och trevliga samkväm.
Fortsättning se under ”Rosella”.

Storm kallas alla vindar från
kulingstyrka och uppåt. Det var inte
våghalsig paddling, jag hade ingen
val, det fanns ingenstans någon möj-
lighet att gå iland annat än i Verunic’s
skyddade vik, alltså runda norra
udden av Dlugi Otok på havssidan.

Split - härifrån kan man börja nästa
års turistpaddling. Och sight seeing –
det fanns inte tid för stadsbesök under
”race”.

Sjökort - behövs faktiskt inte, väg
och campingkarta är bättre. Från
topografi och konturer kan man gissa
om det blir en liten vik/playa.

Splitter - krossat glas finns överallt.
Barfota? glöm det. Sandaler eller
badskor måste vara på hela tiden.

Strand - soptipp, ibland nyttig, en
gång två TVapparater (dock utan
mottagning), stolar. Varför har inte
Kraoatien pant på glasflaskorna?

Sandaler: måsta man ha på hela
tiden, tag extra i reserv. Trampar du i
tjockolja på stranden så sitter oljan
kvar för alltid. Vassa stenar tar död på
de bästa sandaler.

Skräckstunden - upplevde jag när
vindbyarna rev av min enda mössa.
Denna återfanns senare intryckt
under flytvästen på akterdäck. Alltså
har flytvästen räddat mitt liv; nästa
dag blev det 35 plus och sol hela

dagen. Omöjligt att överleva utan sol-
keps! Men utan flytväst; se nedan
under salt.

Skaldjur - mums! Bäst grillade
över glöden från pinjeträdens rötter.

Skeppsvrak- hur har kaptenen kun-
nat hitta dit? Fram med flottörer och
VKV’s halvpaddlar som sticks i rör
genom kajaken, simglasögon och
näsklämma, kajaken förtöjd i vrakets
mast.... Mängder av musslor på noll-
tid. Kallt på djupet men ett fascine-
rande djurliv.

Segelbåt i Adriatiska havet = en
slags motorbåt med mast och rigg.
Sällan under segel.

Siesta - borde införas i EU.
SALT, SALT, SALT, SALT- Flytväst

och allt annat förvandlas till medel-
tidsrustning tillverkad av salt. Jag
paddlade med flytvästen på däck. För
glasögon är speciella rengöringpap-
per ett måste, annars repar saltet
ytbeläggningen. Salthalten uppgår till
38%!

Slovenien: grönskande, rent och
välordnat alpland. Vi stannade några
dagar för att prova på forspaddling,
jag offrade 60 DEM för 2 tim hyrut-
rustning + transporter på klass II-
sträckan.

T
Tur: det hade vi vid långa överfar-

ter, en gång såg det ut som åska skul-
le angripa oss men den vände mot
fastlandet.

Tidvatten och tidvattenströmmar:
Vattennivån p.g.a. tidvatten varierar
inte mer än 30-40 cm, utan påverkas
mer av vindar, mest av sydostliga.
Vatten faller på natten.

Tonfisk - dessa fantastiska fiskar
håller på att försvinna –jag såg ett
gäng tjyvfiskare som plockade in små
fiskar i båten.

V
Viner: aldrig på dagen, på kvällar

avsmakades Malvasia, mm.
Väderprognoser: På VHF varje

timma, på UKF hittade vi endast på
kroatiska, under sommaren lär finnas
engelska och tyska, på nätet på eng.
Krögare brukar ha dator, utskrifter
finns i marinor. Vi frågade stora
motorbåtar före överfarter, en del har
Navfax.

Vatten: Stark klorerat överallt. För
att dricka och koka te/kaffe köpte vi
vatten på plasflaskor, tomma frakta-
des till närmaste sopbehållare. Två
platypusflaskor gick sönder, den ena
med whisky!

Walle, ja, det är jag som hatar kalla
vatten i Norden.

Drömmen om paddling på varmare
breddgrader väcktes efter ASKR
1999 som var blött, kallt och blåsigt
men ack så vackert! Sex års erfaren-
het av paddling.

För år 2002 startar planeringen av
paddling i Grekland med hjälp från
italienska kontakter eller SEA-
MOUNT, Holland. Hyrkajaker finns
på plats, tillkommer gör charterflyg
mot värme och mjuka sandstränder.

Träna!
Å
Åska
Mycket intensiv, mest på natten, en

gång kanske 8 cm regn på någon
timma.

WALLE SZCZESNY

FOTO:  WALLE SZCZESNY
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Sea Kayaker’s Savvy
Paddler: More than 500 tips
for better kayaking
Doug Alderson
132 sidor 15,95 USdollar 
ISBN 0-07-136203-7
Ragged Mountain Press
www.raggedmountainpress.co
m

Det här är en riktigt skojig bok
för blåsiga vinterdagar då man går
i källaren och funderar kring för-
bättringsåtgärder på kajaken.
Boken innehåller tips kring pad-
delteknik, vad man skall tänka på
när man köper sina grejor, hur
man utrustar och förbättrar sin
kajak, navigation och säkerhet,
mat och vatten, klädsel, camping
med kajak och turplanering.
Boken vänder sig både till nybör-
jare och till mer erfarna paddlare.
Vissa tips kanske känns självklara
men huvuddelen är klart använd-
bara. Tipsen är numrerade från 1
till 538! Min kajak har bland
annat numera en liten gul tejpbit
som talar om för min paddelkom-
pis var han skall sticka ner handen
och dra i den snörstump som sitter
i skeddan för att frigöra den när
den har kilats fast av en liten sten.

HANS HÅKANSSON, VISBY

LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT

Sea Kayak Rescue: The
definitive guide to modern
reentry and recovery
techniques
Roger Shumann & Jan
Shriner
126 sidor 14,95 USdollar
ISBN 0-7627-0745-3
The Globe Pequot Press
www.globe-pequot.com
Den här är gröngölingshand-
boken i kajaksäkerhet. Boken
vänder sig kanske främst till
instruktörer och andra med ett
genuint intresse för att lära sig
alla upptänkliga räddningstekni-
ker. Boken behandlar säkerhets-
utrustning, eskimåsväng,
ensamräddning, kamraträdd-
ning, bogsering och räddning i
grov sjö. Varvat med mycket
instruktiva texter finns små
historier om tillbud i verkliga
livet. Boken är rikt illustrerad
med pedagogiska bildserier.
Varje räddningsteknik beskrivs
steg för steg med tips om hur
man bäst lär sig tekniken.

HANS HÅKANSSON, VISBY

Sea Kayaking Safety 
& Rescues
John Lull
268 sidor 16,95 USdollar
ISBN 0-89997-274-8
Wilderness Press

Om “Sea Kayak Rescue” är gröngö-
lingshandboken om kajaksäkerhet så är
det här en “bibel”. Författaren John Lull
är en av grundarna till extrempaddlar-
gruppen “Tsunami Rangers”. Tsunami
Rangers paddlar bland monstervågor
som vräker sig mot klipporna längs
norra Kaliforniens kust. Boken avhand-
lar grundläggande kunskaper som förfat-
taren anser att man bör ha, beskrivning
av olika miljöer för paddling och vilka
krav dessa ställer, val och användning av
utrustning, kamraträddning, självrädd-
ning, väder och vind, tidvatten och
strömmar, samarbete i grupp och
bedömning av risker. John Lull betonar
analys och mental förberedelse för de
risker man kan komma att utsättas för. I
boken beskrivs ett system för riskbe -
dömning av paddelvatten, liknande det
forspaddlare använder. Mycket av boken
behandlar säkerhet i den extrema miljö
som Tsunami Rangers paddlar i, vilket
gör att det kan kännas som “overkill” för
en “vanlig” paddlare, jag bedömer dock
att boken är mycket intressant främst för
instruktörer men också för den som vill
ge sig på turer lite utöver det vanliga.

HANS HÅKANSSON, VISBY
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Kanot i vassen
Mitt lilla specialintresse att söka
”kajaken i litteraturen” ger mig stän-
digt nya känningar. Denna gång nap-
pade det i en bunt tidskrifter som
legat och ruvat nederst i bokhyllan.

För länge sedan köpte jag ett antal
gamla årgångar av den anrika och lite
eleganta tidskriften Bonniers
Litterära Magasin (BLM). Det är kul
att läsa vad de som skulle bli stora
författare skrev på 30- och 40-talen.

Häromdagen bläddrade jag lite för-
strött i ett nummer från 1937 och hit-
tade en alldeles underbar liten sak av
Erik Asklund (1908–1980). Asklund
var en av de ”Fem Unga” modernis-
terna och blev den stora skildraren av
Söder. Han var gift med socialrepor-
tern Lis Asklund förresten.

Den essä jag hittade heter Kanot i
vassen och Asklunds sätt att beskriva
hur han från sin kajak följer sothöna,
näktergal, sävsångare, skrak, svala
och andra fåglar är så inivassen bra.

Så här beskriver han kajaken och
dess möjligheter:

”För ändamålet har jag en ypper-
lig farkost, byggd av en snickare på
Bellmansgatan. Det är en vanlig
paddelkanot, eller rättare kajak,
fyra meter lång, en halv meter bred
(över sittbrunnen) och med en smi-
dighet i linjerna som påminner om

torpedens eller den snabbt glidan-
de sälkroppens.
Jag överdriver inte. Den är snabb,
susande snabb, när jag med pad-
delåran av mahogny i raska tag
klyver sjöarna i sunden och tar
kvällsdyningens mjuka, hävande
vågor sidledes, passerande de
breda viköppningarna eller myn-
ningen till ett brett sund med frä-
sande vågsus och skummande
brott. I den har jag paddlat miltals
runt vikarna i den underbara arki-
pelag, som heter södra skärgården,
eller drivit mig fram över de vida
svallande fjärdarna runt södra
Mörkö, gjort strandhugg mellan
Andervik och Stensund eller väntat
på kvällsstiltjen för att uppnå
Askös norra udde. Ibland har jag
landat på någon holme med sols-
tekta, brännheta klipphällor efter
att med nöd ha undgått att kapsej-
sa ute på den skummande, vittop-
pade fjärden, när sunnans solstorm
brusat in från havet och luften stått
skälvande disig över avlägsna,
lockande holmar och kobbar.”
”En kanot är den idealiska farkos-
ten för dylika orienteringar i skär-
gårdens rika, skiftande arkipelag.
Dess byggnad och lätthet möj-
liggör sådana små utflykter i vikar
och säv. Man får holmarnas skif-
tande scenerier i närbild, kommer i
närmare kontakt med fågellivet och
vattenvärlden och njuter intensivt
den vila och avspänning som dyli-
ka små färder skänker.”
Det jag särskilt slås av när jag läser

Kanot i vassen, är hur tidlös kajak-
paddling faktiskt är. Havets rörelser
tillsammans med kajakens konstruk-
tion är – positiv produktutveckling till
trots – en för länge sedan fulländad
kombination. Våra samtida ordskif-
ten -ibland i vredesmod- kan begrun-
da vad Asklund noterar redan 1937:

”...det finns ju många slags kano-
ter och kajaker, typerna varierar,
men alla har det gemensamt att de
låter en komma i intim kontakt med

skärgårdsnaturen och nästan utan
hinder låter en uppleva vårens och
sommarens härlighet.”
Ja, det finns fler underbara avsnitt i

Asklunds essä, så jag rekommenderar
den intresserade att söka rätt på BLM
1937:6 sidorna 463-466.

LEIF STRANDBERG , PITEÅ

En afrikan 
på Grönland
TéTé-Michel Kpomasi, så heter
en man från Togo. Tillsammans med
sin bror och farbror beger han sig en
dag ut för att hämta kokosnötter. Han
klättrar upp i en hög palm och
möter... ja, vad möter han?

Jag skall inte avslöja den mycket
spännande inledningen i TéTés bok
En afrikan på Grönland. Men så
mycket kan jag säga att detta möte får
konsekvenser för hans val av ny bop-
lats. Han väljer Grönland. Det som
finns i palmen i Togo finns inte på
Grönland men även här blir det spän-
nande möten, denna gång mellan två
olika kulturer.

Någonstans i mitten av den väl-
skrivna boken beskriver TéTé kaja-

LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT LÄSVÄRT
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ken, och läsaren får intressanta och
detaljrika insikter om klädsel och
annan utrustning.

Vi kommer in i handlingen när
vännen Thue precis har besökt toa-
letthinken i vardagsrummet ”som
man gör efter att ha druckit kaffe”:

”Slutligen klär Thue sig. Över sina
långa underbyxor drar han ett par
långbyxor med hällor och ovanpå
dem ett par fläckiga byxor av tjockt
svart tyg. han tar på sig en enda
pullover och en grön anorak över
undertröjan. Därefter tar han på
sig kamikkerna, och utanpå ärmar-
na på anoraken drar han ett par
röda ärmar av gummi som når upp
till armbågen. Han kastar kapu-
schongen bakåt på ryggen och tar
på sig en mössa. Det är ett slags
hjälm av grönt tyg, vadderad och
försedd med öronskydd och har
band som kan knytas under hakan.
Sedan går han ut och hämtar ett

stort stycke späck från taket, samt ett
tuiitsoq, ett kajak-”förskinn” av säl-
skinn; det ser ut som en kort kjol och
en läderrem är dragen igenom en bred
fåll nertill. Innan han glider ner i kaja-
ken genom den runda öppningen tar
han förskinnet över byxorna som en
snäv kjol, och när han sitter med
benen rakt utsträckta i kajaken fäster
han kanten på sin tuiitsoq runt kanten
på öppningen så han blir ett med sin
farkost och samtidigt gör den absolut
vattentät.

Det frusna förskinnet som legat ute
hela natten är hårt som plåt. Thue får
får ta i med all kraft när han böjer det
flera gånger för att mjuka upp det,
och han smörjer det med det stora
gula späckstycket som har fina strim-
mor av blod. Slutligen hänger han
upp det på en krok i taket, det är svart
och glänser av fettet och det syns
några ljusa fläckar här och där, han
har kanske gnidit kraftigare på de
ställena. Thue värmer vantarna, gni-
der lav mellan händerna och stoppar
in den i vantarna, tar ner förskinnet

värmer det och går sedan ner till sin
kajak.

han jagar bara två timmar om
dagen. Jag ser honom komma padd-
lande hemåt redan klockan elva. Han
lägger till vid klippan, tar loss för-
skinnet som nu har blivit mjukt, och
häver sig upp i kajaken medan han
tafatt tar stöd mot den branta strandk-
lippan. Det är svårt att stiga i och ur
denna bräckliga farkost. Han tar
patronerna ur geväret och ställer ifrån
sig den långa paddeln som är flat i
vardera änden och avslutas med ett
blankpolerat vitt stycke ben. Kajaken
bär han med en hand mot höften, och
placerar den på två träbitar som stick-
er ut på den stora torkställningen
utanför huset.

Allting, till och med vantarna, läm-
nas utanför.”

Det jag tycker om med En afrikan
på Grönland är de omedelbara iaktta-
gelser författaren gör. Det finns ingen
på förhand given begreppsapparat,
utan han försöker ge sina observatio-
ner egna ord och viker inte undan där
han kanske inte förstår eller möjligen
“ser fel”. Han skriver “förskinn” även
om “vi insatta” vet att det heter
kapell. Eller heter det så? Överallt?
Han skriver om späcket och förskin-
net på ett sådant sätt att jag blir nyfi-
ken på vad vännen Thue egentligen
gör. Jag får andra idéer om varför
kapellet gnids in med späck än vad
TéTé får. Men att man som läsare får
sig en tankeställare, det är väl det som
är spännande med en bok, särskilt en
bok där en svart man stiger iland på
det vita viddernas Grönland och inte
bara själv bryter sina mentala model-
ler mot sina upplevelser utan får läsa-
ren att hela tiden stanna upp och
tänka: Kan man verkligen tänka så
där? Varför tycker jag så?

Alltså, mycket läsvärd är TéTé-
Michel Kpomasis bok, ”En afrikan på
Grönland”, 1984, Fripress, Bromma.

LEIF STRANDBERG , PITEÅ

Kön och kajak
Vid mitt senaste antikvariatsbesök
hittade jag ”I all uppriktighet”, den
första delen av den danske äventyra -
ren Peter Freuchens berättelser från
Grönland. Peter Freuchen (1886-
1957) ägnade hela sitt vuxna liv åt
äventyr, men även vetenskapligt
arbete, i den arktiska regionen.
Tillsammans med vetenskapsmannen
Knud Rasmussen deltog han i den
berömda Thuleexpeditionen.

Filmen Eskimo blev hans interna -
tionella genombrott.

I boken “I all uppriktighet” finns
många fina bilder bland annat på jakt
från kajaker, men den sekvens som
jag särskilt fastnade för handlar om
kön och farkoster. Kajaken (qayaq)
var ju en mansbåt och umiaken
(umiaq) en kvinnobåt. Möjligen
speglar dessa benämningar även rent
etymologiskt en könsskillnad. I det
avsnitt som följer framgår det i alla
fall tydligt att umiaken är ett kvinno-
rum där männen gör klokast i att sitta
still, ligga lågt och rent allmänt hålla
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käften. ”Umiaq” är nog ett bra namn
på en radikal kvinnotidskrift eller var-
för inte damsektionen av Svenska
Kanotförbundet?

Nu kommer i alla fall Freuchens
beskrivning:

“Jag hade läst om färder med kvin-
nobåt och det stod för mig som
äventyret själv. Och det var det
också. Åtta duktiga kvinnor samla-
des mycket tidigt på morgonen för
att ro. Dessutom var det en styr-
man och Jörgen och jag som pas-
sagerare. I övrigt var det två kajak-
män som skulle följa med om det
började blåsa när vi skulle utanför
de utsatta ställena. Men att sitta
där i aktern och låta flickorna ro
föreföll mig opassande. Därför

erbjöd jag mig genast att ta en åra.
Detta mottogs med gapskratt och
Jörgen talade om att ingen man
med självaktning någonsin skulle
ta i en åra i en kvinnobåt. Om man
inte var i en kajak skulle man bara
sitta med korslagda armar och
hålla på sin värdighet. En kvin-
nobåt är gjord av skinn. Den är en
genial uppfinning, flyter på vattnet
som en jättestor mås, hoppar upp
och ner och tar inte in annat vatten
än det som flyger från vågkammar-
na. Men eskimåerna har hittat på
ett sätt att klara av detta också. De
två kajakerna som följde med lade
sig bara i lovart om kvinnobåten
och fungerade som vågbrytare. I
sin päls kan kajakmannen skratta
åt vattnet. Kajakerna är som tor-

pedbåtar och kvinnobåten det väl -
diga slagskeppet”.
Det efterföljande avsnittet där

umiaken springer läck och ”lagas”
under färd går heller inte av för
hackor.

Är det någon som vet mer om
denna könsuppdelning? Har den all-
tid funnits? Fanns det feministiska
pionjärer bland inutikvinnorna som
någon gång bröt mönstret? När blev
kajaken jämställd? Är den jämställd
förresten?

Även om jag inte får svar på precis
dessa frågor i Freuchens alla böcker -
han var en  mycket flitig skribent- så
vill jag härmed rekommendera
Freuchen Peter, ”I all uppriktighet”,
1957, Bonnier-Svalan, Stockholm.

LEIF STRANDBERG , PITEÅ
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Digital
kartmätare
Från Clas Ohlson köpte jag
denna smidiga lilla digitala
kartmätare. Man program-
merar enkelt in vilken skala
kartan har, sedan kör man
rullen där man paddlat/pla-
nerar att paddla och display-
en talar om hur lång sträck-
an är i kilometer. Mätaren
kostade när jag köpte den
65:-, men det berättar jag
bara för att retas, ty nu har
priset gått upp till 129:-

Med på köpet får man
första laddningen av de två
SR44 batterier som krävs
för mätarens drift. På mäta-
ren finns också en miniräk-
nare, en minimal kompass
samt en liten lampa.

Perfekt hjälpmedel för dig
som för loggbok! 

KARIN MENTZING
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Till sist en akvarell av Bengt Tydén kallad Stormpaddlare. Bengt delar med sig av sina konstnärliga 
färdigheter på den kreativa paddelturen 21 april.



Avsändare: Brunnsvikens Kanotklubb, Frescati Hagväg 5, 104 05 STOCKHOLM

10 april 

Paddling i Medelhavet 
Erika Södersten berättar om sina paddelresor med UCPA. 
20 april

Arbetsdag 
Start klockan 0900, beräknad avslutas ca kl 1500.

24 april 

Vårmöte 
22 maj (OBS! Ny dag)

Vad händer med våra växter och djur? 
Lena Gustasson berättar och visar bilder. 
12 juni 

Paddling bland isflak och isbjörn 
Dan Brylde och Anders Malmström berättar om paddling i Svalbard. 

OBS! Reservation för ändringar. Kolla på www.bkk.se Möten startar klockan 19.

Glöm 
inte att 
ta med

fikabröd!

BKK:s möten

BKK söker en chef för kanotcentralen

Heltidsanställning under tiden 15/5 – 31/8 2002.
Arbetstidens förläggning kan diskuteras. 
Krav: Serviceinriktad och initiativrik person med
god organisatorisk och arbetsledande förmåga.
Gärna med paddelvana och friluftserfarenhet.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Datakunskap. 
Arbetet är mycket varierande och innefattar bl a: 

- bokning och utlämning av hyrkajaker  - viss pad-
delinstruktion - kassaredovisning  - översyn och
service av kanoter - informera om klubbens verk-
samhet Lön enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag 25 april.

Vidare upplysningar lämnas av  Ragnhild
Klingberg tel.08-650 7663 
För info om klubben: www.bkk.se

BKK söker uthyrningschef

B
Porto 
belalt

Nästa nummer kommer i början av augusti. På grund av sommarsemestrar o dyl måste 
manus lämnas senast den 24 maj till bladet@bkk.se 

Bilder kan postas till: Henrik Matern-Lindewald, Robert Almströmsgatan 9 B, 113 36
Stockholm


