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ANMELDELSE

Struer Kajaks havkajak

TEKST: DAVID BIERING 

FOTO: STRUER KAJAK

Struer Kajak har bedt mig anmelde deres 

sidste nye bud på en havkajak med navnet 

Sea Ranger. Først kom de med Sea Hunte-

ren, så Sea Tigeren, som jeg selv, med stor 

fornøjelse, har roet i siden den blev produ-

ceret for et par år siden og nu Sea Ranger. 

Alene navnet Sea Ranger sætter fantasien i 

gang – og det med rette. 

Sea Ranger'en er en rigtig flot havka-

jak, der tydeligt viser, at den kan – og vil 

noget. Man ser det straks på det moderne 

havkajakdesign, der bærer præg af både 

british design og grønlænderlinjerne. Det 

er ikke til at tage fejl af, at det er en havka-

jak, der kan bruges i enhver sammenhæng 

af mindre som store roere fra ca. 165 cm 

til nok 190 cm og af såvel begyndere som 

rutinerede roere.

Førstehåndsindtrykket siger mig straks 

noget om kajakkens kvaliteter:

British style-forskib med soft chine på 

ca. 1/3 af kajakkens længde, der harmo-

nisk løber ud i et grønlandsk design med 

knækspant i resten af kajakkens længde. En 

ret flad bund, der lover en sikker sejlads.

Sea Rangeren er en kajak, der går let gen-

nem vandet, er meget sikker at ro i – god 

til at kante, vende og dreje og rigtig god til 

at surfe.

Kajakkens mål er 525 x 53 cm og pga. 

forstærkningen med kulstof/kevlar er det 

en let kajak på ca. 20 kg. Ikke en kajak til de 

helt store ture, men en kajak, som passer til 

de fleste kajakroeres behov. 

Kajakken har et dejligt spring såvel i 

bunden som på dækket, uden at stævnen er 

løftet så meget, så den fanger vinden. Det 

betyder, at den er sjov at ro, fin at kante og 

lege med, men den kan også ro lige ud selv 

når søen kommer ind foran for tværs eller 

agten for tværs. Ligesom man kan ro med 

store bølger fra siden uden at tabe balan-

cen – eller miste modet.

Jeg har prøvet Sea Rangeren i meget 

stille vejr og op til 10 m/sek. og afprøvet 

søen i alle behagelige og ubehagelige 

vinkler. Da jeg under testperioden ikke har 

været udsat for mere end 10m/sek., har jeg 

afprøvet den ved at ro tæt på et ret stort 

fragtskib, der afsatte ret voldsomme bølger 

– uden det mindste problem. Kajakkens 

bevægelser er forudsigelige og man bliver 

ikke overrasket på noget tidspunkt.

Når jeg ror alene i store bølger, sætter 

jeg som regel en pagajline på min 

grønlandske åre, men det glemte jeg 

selvfølgelig hver gang. Og skønt jeg ofte 

fotograferer på min ture, lagde jeg blot 

åren hen over cockpittet, selv når der var 

en del sø. Kajakken ligger behageligt støt 

og roligt i søen – næsten lige meget hvor 

søen kommer fra.

Ikke overraskende er kajakken meget 

nem at kante og blot få centimeters kant-

ning udløser straks den ønskede vending. 

Ikke så hurtigt som lillesøsteren Sea Tige-

ren, der jo er en ren legekammerat, men 

flot og elegant drejer den, som man ønsker.

Sænkekølen fungerer fremragende og 

går let og fint på plads, hvor man vil have 

den. I meget af tiden roede jeg kajakken 

uden sænkekøl for at se hvordan den reage-

rer og skubber man, som en grønlands-

fanger, pagajen permanent lidt længere 

ud i den ene side går den fint og lige uden 

sænkekøl.

Kajakken er ikke "luvgerrig" mere end 

den bør være og heller ikke "lægerrig", 

men den lystrer roerens mindste vink – og 

hvad kan man forlange mere? 

Prøver man at "sculle" med pagajen 

og kante eller læne, når man ikke kæn-

tringspunktet før vandet er helt oppe ved 

cockpitkanten.

Sidder man godt i kajakken? 
Jeg sidder ihvertfald godt – støttet af 

det bånd der går rundt med rygstøtten. 

Og jeg vil tro, de fleste kajakroere sidder 

godt i kajakken. Kajakken er udstyret 

med Kajaksports luger og "Smart track"-

fodstøttet, der jo er legendarisk nemt at 

indstille, mens man sidder i kajakken. 

I cockpittet, som er et nøglehulscockpit, 

er der ret smalt mellem lårstøtterne, så folk 

med store lår kan få svært ved at være der, 

men jeg vil tro at de fleste roere op til 190 

cm fint kan sidde i kajakken. Jeg ror næsten 

altid i grønlandsk stil med benene næsten 

strakt frem til fodstøtterne, men skal jeg 

løfte det ene knæ i forbindelse med en 

vending eller måske begge knæ, hvis der 

er rigtig stride bølger, kan jeg blot presse 

benene skråt ud til siden under dækket og 

har derved fuld støtte. Jeg bruger næsten 

aldrig lårstøtter – men føler nærmest de er 

i vejen.

Selvom jeg kun måler beskedne 170 cm, 

kan jeg med lethed kaste kajakken op på 

skulderen, hvor den ligger i fin balance 

ved af- eller pålæsning på bilen. Kajakkens 

beskedne vægt gør af- og pålæsning 

særdeles nem. Under roningen nyder jeg 

det stærkt skrånende dæk, der gør at jeg 

kan ro uden at støde hænder eller pagaj ind 

mod kajakken.

Ligeså begejstret jeg er for Sea Tigeren, 

er jeg for Sea Ranger'en.

Det er absolut en flot og velsejlende 

kajak, hvor tingene fungerer som de skal 

og det er en fryd at sejle i en kajak, der kan 

klare det hele.

Har du et spørgsmål til mig, er du 

velkommen til at kontakte mig:  

david@kajakdavid.dk
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