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Kajakferie ved Ilulissat.  
Jeg havde meldt mig til en kajakekspedition i Grønland i starten af septem-
ber arrangeret af Albatros Travel (AT). Vi skulle ro fra Ilulissat til gletsje-
ren Eqi der ligger ca. 100 kilometer nord for Ilulissat. Turen skulle vare 
fem dage og undervejs skulle vi èn nat overnatte på en slags vandrehjem 
og ellers i telt. Vi var seks tilmeldte plus vores guide Peter. Eva, Karen og 
Mads kom fra Almindelige Brands kajakklub og Helle og Erik fra Køge 
Kajakklub. 
Ugen før afrejsen var der et Teams møde, hvor vi fik forklaret lidt mere 
om turen, og her fik vi at vide, at konceptet var forholdsvis nyt, og indtil 
nu var det kun lykkedes et hold at ro hele turen. Den ’mulighed’ stod der 
nu ikke noget om i rejsebeskrivelsen, men det fortalte os, at det ikke var en 
helt almindelig kajaktur vi skulle ud på. Vejrudsigten for ugen var rimelig 
god, så jeg var fortrøstningsfuld – vi skulle nok blive hold nummer to der 
gennemførte turen. (Det viste sig så, at vejrudsigten nærmest ændrede sig 
fra time til time, så den kunne overhovedet ikke bruges, og den jeg havde 
printet ud før turen holdt i hvert fald ikke). 
Ilulissat ligger på vestsiden af Grønland ved Diskobugten og ved udmun-
dingen af Isfjorden i hvis bund der ligger den mest produktive gletsjer i 
verden. Ingen andre gletsjere producerer så mange isbjerge som denne. 
Fjorden er ca. en kilometer dyb, men er ved mundingen kun nogle få hund-
rede meter. Dette medfører, at der kan opstå flaskehalse når nogle af de 
helt store isbjerge lukker for udløbet. Hvis dette sker, så kan der opstå en 
ketchup effekt, når der så pludselig kommer hul igennem. Dette skete i 
ugen før vi ankom. Så da vi ankom mandag og skulle starte med at ro tirs-
dag, kunne vi stå og se ud over Disko bugten, hvor vi skulle ro, og som var 
HELT dækket med isbjerge i alle størrelser, lige fra snebolde til rene kæm-
per på størrelse med flere etages huse. Vi stod alle seks og kikkede på dette 
kaos og kunne mærke, hvordan modet langsomt forlod kroppen, for hvor 
pokker skulle der være plads til at ro kajak i sådan et farvand? 
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Peter foreslog, at vi ventede til tirsdag med at beslutte, hvad vi så skulle gøre; 
måske ville vinden skubbe noget af isen længere ud i Diskobugten, så vi kun-
ne få plads til at ro. Så resten af mandagen gik med at kikke på det fantastisk 
smukke skue som isbjerge også er og på gåture i Ilulissat og omegn. Tirsdag 
ved morgenmaden kunne vi se, at vinden ikke havde gjort noget ved vores 
problem, så beslutningen blev udsat til om eftermiddagen. Efter frokost blev 
det så besluttet, at vi pakkede alt udstyr og kajakker på en båd og så ville vi 
blive sejlet til vores første planlagte overnatningssted, bygden Rodebay 
(Oqaatsut), hvor AT har flere huse. Rodebay er en lille bygd med ca. 35 hus-
stande og har alligevel egen forbrændingsanstalt, fiskefabrik, fitnesscenter, 
kirke og købmand. Så med syv nye ansigter var vi et temmelig synligt islæt i 
bygden, specielt da vi begyndt at skovle sne og prøve at bryde is med kajak-
kerne. 
AT stillede alt til rådighed til turen lige fra kajakker, pagajer, telte, sovepo-
ser, tørdragter, lejrudstyr osv., så vi brugte et par timer tirsdag eftermiddag 
på at finde udstyr i den rigtige størrelse og i det hele taget få samlet vores 
stumper, og få det hele pakket og læsset på en båd som så sejlede os ud i det 
isfyldte farvand mod Rodebay. Det var en fantastisk smuk tur, men at ro 20 
kilometer der i kajak – nej. Vel ankommet til Rodebay blev vi fordelt i 2 hu-
se, og kunne så småt begynde at lave aftensmad. Mads og Eva tog på vandet 
i kajak for at fiske mens sneen stille begyndte at falde, og kom senere stolte 
hjem med et par torsk, som vi spiste som forret. 
Nu lovede vejrudsigten storm og faldende temperaturer torsdag. Der var in-
gen grund til at ligge i telt og prøve at holde fast i fjeldet under en arktisk 
storm, så afgangen fra Rodebay blev udsat til efter stormen. Ventetiden gik 
med vandreture, og det vi alle var kommet for at ro ture rundt i fjordene om-
givet af isbjerge og den barske grønlandske natur. Det viste sig, at den bugt 
vi boede ved, var fuld af torsk, så hver dag var vi på vandet for at pilke torsk 
til aftensmaden. Og det var kun kajakkernes lasteevne og udsigten til at skul-
le filetere en masse torsk der satte en grænse for, hvor meget vi fangede. Put 
and Take søer er det rene vand(!) ved siden af denne bugt. 
Desværre så medførte stormen, at temperaturerne begyndte at falde, så det 
endte med, at vi havde frost døgnet rundt. Det gjorde igen, at vandet begynd-
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te at fryse til is i den bugt vi lå. Samtidig var vinden gået i øst, så nogle af de 
isbjerge som vi havde roet rundt imellem dagene før, lagde sig nu som en 
bræmme foran havnen. Nu var det helt udelukket at prøve at ro videre. 
Stærkt fristet af de lækre fisk valgte vi dog at prøve at tage ud og fiske. Og 
pludselig finder man ud af, hvor tunge selv små isbjerge er, når man sidder i 
en kajak og prøver at skubbe til dem. De var jo ikke alene, de lå lige så tæt 
som brikkerne i et lagt puslespil. Så for at skubbe isklumpen lige foran dig 
væk, så skal du også lige skubbe den næste og den næste og …. Så nogle 
gange endte det med, at det var nemmere at trække sig hen over isklumperne 
end at prøve at flytte dem. Det tog 5 kvarter at ro den første kilometer for at 
komme ud gennem isen og ud i åbent vand, men til gengæld var oplevelsen 
og fangsten fantastisk. 
Efterhånden havde vi alle indset og accepteret, at dette ikke ville blive den 
tur, som vi havde håbet på, men det blev alligevel en helt fantastisk tur. Vi 
fik oplevet Grønland fra den smukkeste side, vi fik set MASSER af isbjerge 
og nordlys og oplevet den Grønlandske natur og kultur tæt på, samtidig med 
at gruppen fungerede rigtig godt sammen. 
Den sidste dag på vores ”kajakekspedition”, søndag, blev vi sejlet op til Eqi 
gletsjeren i otte graders frost, hvilket endnu engang blot understregede, at 
det nok var meget godt, at vi ikke havde insisteret på at ro derop. Og efter en 
god frokost på båden omgivet af et isdækket hav og med udsigten til den 
100 til 300 meter høje Eqi gletsjer, så gik turen tilbage til hotellet i Ilulissat 
og det først bad i 5 dage. 
Det lykkedes os altså ikke at blive det andet hold, der gennemførte hele ture, 
men jeg er sikker på, at vi må have været det hold, der har roet færrest kilo-

meter – og det er da også en slags rekord   
                   Finn Roer 
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Kajaktur i St Anna skærgården, juli 2021 
Vores sommerkajaktur gik i år til St Anna skærgården i Sverige. I 2009 var 
vi også på kajaktur i dette område og huskede det, som et flot område og et 
område, hvor man kunne ro beskyttet af de mange øer, hvis det skulle blive 
kraftigt blæsevejr. 
En stor del af den ydre del af skærgården er fuglebeskyttelsesområder med 
adgangsforbud i yngletiden. En lille del af området er fredet indtil 10/7, det 
meste indtil 31/7 og nogle få øer indtil 15/8. Vi var der fra den 11. til 21/7, så 
vi var desværre udelukket fra mange af de ydre øer og dermed et spændende 
område og mange gode lejrpladser. Det havde været bedre at vente med at 
starte turen til begyndelsen af august; men sådan blev det ikke denne gang. 

Vi startede turen fra Tyris-
löt, hvor der ligger en lille 
butik med en cafe. Her kun-
ne vi sætte bilerne og fylde 
vores vanddunke, 9 liter til 
hver, hvilket rækker til 3 
dage. Der er også kajakud-
lejning på stedet, så der er 
god plads til at pakke og 
søsætte kajakker. 
På turen deltog ud over Ma-
rianne og Poul to af vores 
kajak-venner, Vagn og Pe-
ter, som vi igennem 20 år 
har været på mange kajak-
ture med i Sverige, Norge, 
Finland, Grønland, på Fæ-
røerne og selvfølgelig Dan-
mark. 

Øerne i St Anna er lave og består mest af klipper, blokmark, krat og skov. 
Det kan være svært at finde plane steder, hvor der kan stå telte bortset fra de 
klippeområder, der er skuret flade under istiden. Alle vores overnatninger 
var på disse flade klippeområder. Det går fint at ligge på dem med et godt 
liggeunderlag, og med bardunerne holdt af sten bliver teltet også stående, 
selv om der skulle komme lidt vind. Helt vandrette var klipperne aldrig, så 
det kunne være lidt udfordrende ikke at glide ned i et af teltets hjørner i løbet 
af natten. At komme i land på de flade let skrånende klipper, der løb ud i 
vandet, kunne være lidt af en balanceøvelse. Beklædt med alger var de su-
perglatte, så det krævede stor forsigtighed og lidt teknik at få placeret kajak-
skoene på klippen, så de stod fast og ikke langsomt gled ud på dybt vand 
med risiko for en ufrivillig badetur.  
Vejret var fantastisk, mens vi var af sted. Varmt, kun lidt vind og en enkelt 
byge. Det havde været meget varmt i en lang periode, så vandet var varmt og 
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desværre fyldt med alger og tang og var ikke særlig lækkert at bade i. Men 
ellers et fantastisk vejr til en kajaktur. De klipper, vi satte vores telte på, var i 
løbet af dagen varmet godt op af solen, og holdt temperaturen oppe i teltet i 
løbet af natten, så soveposen kom sjældent i brug før sidst på natten, hvor 
klipperne var kølet lidt af. 
Der er mange små havne med butikker og med mulighed for at tanke vand, 
så vi kunne stort set leve af frisk mad på hele turen. Den frysetørrede mad, 
der var med som backup, måtte kun hentes frem en dag. Mange steder er der 
også små hyggelige cafeer og restauranter, hvor man kan få lidt god mad 
eller kaffe med et stykke kage til. Fisk er der ingen af i vandet ved St Anna, 
så ingen mulighed for at fange friske fisk til aftensmaden. 
Dyrelivet, der kan opleves. er mest fugle, desuden skulle der være mange 
hugorme, som vi heldigvis ikke stødte på. Myg og skovflåter er der også 
mange af, så vi havde sikret os med en TBE-vaccination inden turen. 
Vi var afsted i 7 dage og roede i alt 170 km.   
               Marianne og Poul  
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Til IPP3 prøve i Holbæk 
Den dejlige solskinsdag 9. oktober var vi til IPP3 prøve ved Holbæk Fjord, 
sammen med 4 andre roere fra Sorø Kajakklub. John havde sørget for godt 
vejr, da det var hans fødselsdag, hvilket han ikke forsømte at nævne adskil-
lige gange… 
Vejret var faktisk perfekt, da det ud over solskinnet, blæste 3-6 m/s, så der 
var lidt bølger på vandet, som der skal være til en IPP3 prøve. 
Vi startede dagen med birkes og kaffe, men snart fik vi travlt med den 
skriftlige (teoretiske) del af prøven, hvor der skulle planlægges en kortere 
rundtur i fjorden, samt en længere dagstur til bunden af Issefjorden. Vi hav-
de ret travlt i den halvanden time, inden vi lige kunne nå at sluge lidt mid-
dagsmad inden der var udstyrsgennemgang ved bådene. Vi præsenterede det 
forskellige grej, som ifølge forskrifterne skal medtages til prøven, også selv-
om det er lidt mere omfattende end vi normalt ror med… 
Vi kom på vandet, hvor vi efter tur skulle være turleder på hver vores delt af 
rundturen i Holbæk Fjord. John fik turen ud af mundingen af fjorden, hvor 
der var de største bølger, men med sikre kursangivelser kom vi sikkert frem 
til spidsen af Tuse Næs (som faktisk hedder Bognæs, ligesom i Roskilde…). 
Klaus fik en dobbelt-strækning langs sydsiden af Tuse Næs, hvor der ligger 
en Bolund-lignende pynt som vi skulle udenom. Der var meget lavt vand, 
og vi måtte næsten ud til sejlrenden for at komme fri af det. 
Vel tilbage over fjorden til Holbæk Ny Havn var det tid til de tekniske øvel-
ser med 8-tal, sideforflytning osv. Derefter tilbage til bådehavnen ud for ka-
jakklubhuset hvor vi lavede makkerredninger og soloentringer. 
Det var en ret kold fornøjelse i det 12 grader kolde vand… John havde taget 
en våddragt med, så han holdt varmen, men dens skridsikre ydre kunne ikke 
dreje rundt på cockpitkarmen. Klaus var i det tynde termoundertøj, og fik 
nok drejet sig ned i båden, men fik overbalance…   Så vi måtte begge prøve 
igen… 
Tilbage på land, og i et velsignet varmt bad i det pinligt rene klubhus, kunne 
vi sætte os til at vente på censor og eksaminators dom. Censor kom ud og 
kunne fortælle, at vi godt kunne ånde lettet op, vi var alle bestået! Derefter 
kom vi ind og fik individuelt feedback, imens de øvrige spiste kage og kaffe 
og nød efterårssolen med fantastisk udsigt over fjorden. 
Alt sammen er god oplevelse, hvor vi igen fik en række nye perspektiver på 
kajakroningen. Vi kan varmt anbefale andre at tage IPP3 kursus og prøve, 
det er absolut ikke så vanskeligt, som man kunne tro! 
           John Topp og Klaus Rasmussen 
——————————————————————————————- 
Redaktøren vil overlade det til læsere at gætte hvem der har leveret de flotte 
billeder fra det smukke og kolde Nord. 
De mere idylliske fotos er fra den svendske skærgård er selvfølge leveret af 
Marianne og Poul. 



Ansvarshavende redaktør: 
Karl Venzel Vejrup  tlf:  40567376 
Gyvelvej 12 B st.tv 
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Indlæg til medlemsbladet kan sendes til 
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karl.vejrup@gmail.com 
 
Redaktionen forbeholder sige ret til at 
redigerer i indsendt materiale. 
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kommer kun i bladet såfremt redaktøren 
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Bestyrelsen: 
Formand: Finn Petersen    43717113 
Kasserer:  Aksel Hadberg    46367384 
Best.medl. Mads Jakobsen  46780574 
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241 
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499 
 
På RFK.’s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan 
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love, 
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv. 
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus 
for nybegyndere. Webmaster er Finn R. 
 
Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea: 
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098 

Generalforsamling Tirsdag den 26. oktober i klubben kl. 19:30.  
Vi afholder en forsinket generalforsamling for 2021 pga. Corona... må-
ske I har hørt om det... Jeg håber meget, at alt er så normalt igen, så vi 
kan afholde generalforsamlingen og have vores normale klubaktiviteter. 
  
Standerstrygning, Søndag den 31. oktober vi ror kl. 10:00, og stryger 
standeren kl. 13:00 
 
Gløgg-aften Torsdag den 25. november kl. i klubben kl 19:30. 
Kom til Gløgg-aften og hør foredraget ’Praktisk Kommunikation og 
løgnens psykologi’ med Jens Damhøj. 
Jens har 25 års erfaring fra Forsvaret Efterretningstjeneste (FE), blandt 
andet med speciale i forhørs- og forhandlingsteknik. 
I hans tid hos FE har Jens oplevet mange spændende ting, bl.a. forhand-
linger om frigivelse af gidsler i udlandet. 
 

Nytårsroning 1. januar . Forhåbentlig bliver det muligt at starte året 
med en lille rotur, en tur i saunaen og et glas bobler. Hold øje med op-
slag i klubben og på hjemmesiden. 
 
Forslag til næsteårs generalforsamling i klubben...Kontakt besty-
relsen inden nytår, hvis du har et forslag, en ide eller noget andet på 
hjertet der skal op på forårets generalforsamling. 
  
———————————————————————————————- 
Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktiviteter i klubben, og 
hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du 
tilmelde dig hos Finn Roer, finn-roer@hotmail.com 
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