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 Designet på kajakken og udformningen 
af skroget er heller ikke forandret det helt 
store. Dermed er egenskaberne på vandet 
ikke væsentligt ændrede i forhold til for-
gængeren, så det vil jeg ikke kommentere 
på, da David Biering tidligere har anmeldt 
den første udgave i en ganske tro
test. Jeg vil derimod kaste mig over det 
“nye”. Men hvad er så nyt?
 Visuelt er der en stor forskel, da model-
len har fået et nyt grafisk design. Dette er 
selvfølgelig individuelt og en smagssag, 

men personligt kan jeg godt lide det nye 
design, der ser dejligt friskt ud.

Forskelle i detaljen
Det er mere i detaljen, man skal søge 
forskellene. Den store forskel ligger i kva-
liteten, der næsten overalt har fået et gear 
mere. På en allerede godt bygget kajak er 
det imponerende, især når man sammen-
ligner samlekvaliteten af denne kajak med 
kajakker af noget dyrere engelske mærker.
For at ridse de mest åbenlyse forskelle 
op, vil jeg gennemgå en række punkter 
herunder:
 Fiberarbejdet er forbedret og samlings- /
pyntelisten fremstår som værende af en 
bedre kvalitet. Mere funktionelt er karmen 
blevet afrundet, hvilket har stivet den mar-
kant af samtidig med, det æstetisk pynter 
på kajakken. Afrundingen gør samtidig, 
at spraydækket sidder bedre og risikoen 

Struer Kajak har netop lanceret en 
revideret udgave af deres Sea Hunter-kajak. 
Den er, som forgængeren, stadig en alsidig, 
stabil og let roet kajak i traditionelt engelsk 
design. Kajakken egner sig godt til 
nybegynderen, der har ambitioner om 
langt mere end en sommerhuskajak og er
udformet med en fin balance mellem 
manøvredygtighed og fart.
 Den er stadig godt udstyret med  
eksempelvis smart track-fodstøtter, der kan 
justeres, mens man sidder på vandet.

for skader på karmen ved makkerredning 
mindskes.
 I forhold til redninger, er der kommet 
en stor og tiltrængt forbedring. Linerne 
er nu ført igennem, hele vejen rundt på 
agterdækket, hvilket de klart skulle have 
været fra begyndelsen! Ikke nok med det, 
så er linerne også refleksliner, hvilket giver 
en øget sikkerhed ved mørkeroning. De 
fittings, der holder linerne, er også blevet 
opgraderet til en bedre kvalitet og med 
afdækning af skruehovedet, hvilket får  
kajakken til at fremstå meget mere  
gennemført.
 Når man sætter sig i sædet, kan man 
mærke en klar forskel. Sædet er blevet end-
nu mere ergonomisk støttende og tætom-
sluttende. Selv efter flere timer i kajakken 
sad jeg rigtig godt. Det opgraderede sæde 
giver en god kontakt med kajakken, og 
sammen med skummet under knæstøtterne 
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Sædet er blevet endnu mere ergonomisk  
støttende og tætomsluttende.

 Når man sætter sig i sædet, kan man mærke en klar forskel. Sædet er 
 blevet endnu mere ergonomisk støttende og tætomsluttende. Selv efter 
 flere timer i kajakken sad jeg rigtig godt. 

var det en fornøjelse at ro og lege i kajakken,  
selv iført korte bukser. Det isolerende 
underlag på sædet er nu blevet limet på i 
stedet for som hidtil at sidde monteret
med clips, der nok ikke i længden ville 
kunne klare et aktivt brug.
 “Handskerummet”, som var og er 
standard på denne model, er blevet større 
og udformningen forbedret i forhold til for-

gængeren. Samtidig er alle lugerne blevet 
opgraderet med den faste/stive model 
Kajaksport-luger, der sidder godt og tæt, 
samtidig med, at de er meget nemme at 
betjene.

Super flot 
Alt i alt er det en super flot og samtidig 
solid sikkerhedsmæssig opgradering af 

en allerede fin kajak, på trods af prisen 
er uændret. Det er flot. Skal jeg komme 
med et negativt punkt, vil det være selve 
“Sea Hunter”-klistermærket. Kajakken er 
simpelthen blevet så gennemført flot, at 
layoutet på dette mærke ikke kan stå mål 
med resten af kajakken længere.
 Så er der også lidt at arbejde med for 
leverandøren i fremtiden.  

Esther, der stod ude i åen

Jeg kan godt lide, stille og roligt 
og lidt i det skjulte, at betragte de 
unge talenter (eller ikke-talenter) i 
vores klub og rundt om til stævnerne. 
Alle os, der har været mange år i 
kano- og kajaksporten, har set talenter, 
der har så let ved det hele, at man 
kunne tude af bare misundelse. Der er 
også en masse af ungerne, hvor man 
lidt tvivlende ser til, mens man tænker, 
at der er et stykke vej igen. Fælles for 
de to groft skitserede grupper er, at 
ingen af dem bliver landsholdsroere 
uden en ufattelig stor mængde træ-
ning. Dem med de åbenlyse talenter 
kommer bare ofte tidligere i gang med 
den ”rigtige” hårde træning end de, 
der i lang tid må kæmpe med balan-
cen og/eller manglende råstyrke. Så 
skulle man tro, at det er at foretrække 
at have et åbenlyst talent fra dag ét, 
men det er ikke nødvendigvis sådan, 
det er, for her spiller psykologien og 
især pædagogikken en stor rolle.

Ros og anerkendelse
For år tilbage stiftede jeg bekendtskab 
med en stor amerikansk undersøgelse. 
Her havde man delt 400 skoleelever 
op i to grupper. Alle fik den samme 
(nemme) test, og alle klarede sig fint, 
og resultatet var jævnbyrdigt mellem 
de to grupper. Derefter roste man den 
ene gruppe for deres høje begavelse 
og store talent. Den anden gruppe fik 
ros for deres flittighed og gå på-mod.

Derefter fik eleverne en ny test, 
som med garanti var alt alt for svær 

for dem alle. Nu viste det sig, at en 
stor del af de elever, der var blevet 
rost for deres intellekt og talent, blev 
vrede, frustrerede og nogle kapitule-
rede. Den anden gruppe, de der var 
blevet rost for flid, gik til stålet for fuld 
skrue. Resultatet af anden prøve var, 
at de ”flittige” klarede sig markant 
bedre. Denne gruppe havde intet at 
tabe. De kunne næsten kun vinde, og 
skulle sådan set bare vise, at de kun-
ne knokle igennem, som de hele tiden 
havde gjort. Gruppen der var blevet 
rost for talent og intelligens, mistede 
derimod lige pludselig hele selvforstå-
elsen og chancen for anerkendelse, 
fordi de ikke magtede opgaverne. Det 
er altså afgørende, hvordan vi taler 
om talent og, hvordan vi roser og 
anerkender. 

Utrættelig og målrettet
Nå, men med den pointe in mente, vil 
jeg fortælle om Esther fra min klub. 
Esther er U16-roer og en ordentlig og 
god pige. Esther har måske ikke haft 
det vildt nemt i skolen, da hun ikke er 
super god til at læse. Men hun klarer 
sig, for hun forekommer mig at være 
godt begavet. I kajakken har det heller 
ikke været nemt. Esther er sindssygt 
stærk, men absolut ikke nogen lille 
spirrevip, hvilket ikke har været en 
fordel i forhold til at lære at ro i en 
kapkajak. Men her er det, min store 
beundring er blevet til. Jeg har ikke 
nogensinde mødt et menneske, der er 
kæntret så mange gange. Utrætteligt 

og totalt målrettet blev hun ved og 
ved med at kravle op og prøve igen. 
Hver gang, jeg trænede om eftermid-
dagen i den periode, da stod Esther 
med drivvådt hår ude midt i Vejle Å 
og tømte kajak. Kravlede op, væltede, 
tømte. Jeg har ALDRIG set et menne-
ske være så beslutsom. Aldrig.

Og så er vi tilbage ved det med 
talentet. Nogen vil nok typisk have 
sagt om Esther, at talentet var ikke-
eksisterende. Men hendes talent for 
at kontrollere sin psyke og gå fremad 
med skyklapper og kun have ET mål 
for øje, det talent er helt vildt.

Fortællingen er faktisk lidt den 
samme om både Thor Nielsen, 
Henriette Engel Hansen og René 
Holten Poulsen – tre af DK’s største 
kajakstjerner nogensinde – de kæm-
pede alle en stædig kamp i starten, 
og ingen ville have spået dem en lang 
række verdensmesterskaber. Måske 
er ”talent” i virkeligheden bare et 
tåbeligt begreb, der ofte bruges alt for 
unuanceret og som måske ligefrem 
kan gøre skade. Jeg er vis på, at 
Esther har et af de mest værdifulde 
talenter. Talentet for at ville. Og om 
nogle år, når hun er blevet rigtig god 
i kajakken, så er mange andre faldet 
fra, måske fordi deres talent blev læst 
forkert. Og måske er Esther tilbage og 
er blevet skræmmende god, fordi hun 
havde det rigtige talent. Jeg håber 
det, for det har hun fortjent, Esther, 
der stod ude i åen.  
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