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ANMELDELSE

Det er naturligt at børn skal have børnekajakker, og det bør også være naturligt, at høje voks-

ne har noget tilpasset udstyr. Jeg har alt for ofte været nødt til at sende meget store menne-

sker ud i nogle store tunge "plastikbaljer" i mangel på alternativer. Hvis man er to meter høj, 

kan det være aldeles vanskeligt at være i de gængse turkajakker, men det har Struer nu gjort 

et ganske hæderligt forsøg på at ændre. Deres nyeste turbåd, Attack, er en kæmpekajak, og 

mange tænker sikkert at den ligner en håbløst stor pram. Men Attack skal vurderes ud fra, at 

det netop er til høje og store folk, den er tænkt, og set med de briller er der mange roser til 

overs herfra.

Det er bemærkelsesværdigt, at en så relativt voluminøs båd kan holdes helt nede på under 15 

kilo. Men det kan den, fordi den er udført i epoxy og vakuumstøbt kulfiber- og kevlarvævning. 

Den er meget stiv, og giver en dejlig sprød og rislende lyd, når den går gennem vandet. Sam-

lingerne er solide og lavet med et smalt kulfiberbånd på ydersiden og et bredt kevlarbånd på 

indersiden. Karmen er dog som det eneste udført i glasfiber, men den virker solid nok. 

Roret, der ligner noget fra en kortbanebåd, er også kulfiber og har en forskudt aksel, så det 

tager ekstremt godt fat, når man drejer skarp.

Cockpittet er også meget stort, og man skal da lige sikre sig, at man har et overtræk, der 

kan gå på, inden man forlader butikken. Indvendigt er det masser af plads og selv med mine 

182 cm, var der stadig masser at give af. Sædet kører i en skinne, og fodsparket har Struers 

vanlige gripjustering, der gør det nemt at flytte. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der synes 

at fodsparket er temmelig smalt, og Struer satser da også på at gøre det lidt bredere i de 

kommende generationer af Attack. Men med min str. 42 var der absolut ingen problemer. 
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Rorlinerne justeres nemt med Struers smarte trisser, som linerne vindes op på, og var i testbåden lavet 

af stålwire i bagenden og nylon i forenden.

Man kan desværre ikke gøre afstanden mellem sæde og fodspark særlig kort, så det er og bliver de 

høje menneskers båd.

Bådens pakrum er lukket af med to skot af kraftigt skumplade. Lastrummet er ikke nævneværdigt 

stort, og man skal måske ikke forvente, at båden umiddelbart kan bruges til langtur, men jeg vil tro, at 

det bagerste skot kan fjernes, hvis det er vigtigt. Ellers tjener skottene til at afstive båden yderligere. 

Lugen er den velkendte ovale gummimodel, som man krænger på.

Fordi båden er stor, og fordi jeg i denne sammenhæng er lille, havde jeg ikke de store forventninger, 

da jeg skulle ud på min første testtur. Men jeg må sige at jeg blev meget positivt overrasket. Når man 

sidder i båden, er den slet ikke så stor at se på, og da en stor del af bådens bredde og volumen ligger 

bagved sædet, så er bredden ved isættet absolut ikke problematisk. Især Attacks lave vægt og hårdhed 

gør, at den vinder ved nærmere bekendtskab. På mine testture fandt jeg frem til, at mit flow-tempo lå 

på omkring 10,5 km/t, hvilket er ganske hurtigt i en båd af den størrelse, og især hvis man sammenligner 

med f.eks. havkajakker.

Bådens maxfart var mere tvivlsom. Her var det som om, jeg bare var for lille, og jeg fik den faktisk ikke 

over 14 km/t. Men det kan andre større og stærkere roere givetvis nemt lave om på.

Båden er naturligvis stabil, men vægten og stivheden vil for nogen føles, som om båden er mere 

"vågen", end den er. Den arbejder fint i mellemstore bølger på ca. 50 cm. I medsø kan man godt føle, at 

Attack bliver flyttet lidt rundt, men det føles ikke værre end i en kapbåd.

Attack bliver fremstillet på et bådbyggeri i Polen og finishen er helt i orden, og 12.999 kr. for en 15 

kilos kulfiberbåd er bestemt rimeligt.

Struer kunne for min skyld sagtens droppe både skot og luge, og lade være at farve båden, men lade 

den stå i klar lak, så man kan se vævet. En skarpere snude ville også klæde båden i stedet for den noget 

buttede spids den har nu. Disse ting ville gøre den både lettere og mere sporty at se på. 

Men summa summarum: Attack er en udmærket turbåd til høje personer, og den er langt mere "frisk", 

end den umiddelbart ser ud til.
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