
Artikle om Hunter fra Sturer Kajak (af David Biering) 
Når det gamle hæderkronede kajakfirma Struer Kajak lancerer en ny havkajak, så 
er forventninger store og ikke mindst når de i reklamer skriver: “sådan mener vi en 
havkajak skal se ud”. 

 
 
Mit allerførste indtryk af Sea Hunter var egentlig, at den ligner de fleste andre 
kvalitetskajakker med Kajaksports luger, liner, nøglehulscockpit etc., men det 
mest interessante ved en kajak, er og bliver bundens form og her blev jeg 
overrasket. Jeg kunne med det samme se, at det er en kajak der vil og kan noget, 
med den lidt flade runde form, som løber harmonisk helt ud til agterstævnen. 
Kajakken har et dejligt spring i bund som i top, der fortæller om mulighed for 
hurtig manøvrering. Skroget har såkaldt softchine forskib med afrundede former 
som i glidende overgang bliver mere kantet i agterskibet, hvilket giver gode 
sejlegenskaber og manøvrering. 
Kajakken er flot designet og kvaliteten høj. Skroget er bygget i carbon/kevlar og 
dækket i glasfiber, hvilket giver en stærk, stiv og let kajak. 
 
Kajakken måler: 
525 x 55 cm og vejer 21 kg. 
 
Kajakken er udstyret med de bedste fodstøtter man kan få, nemlig Smart tracks 
fodstøtter, som man hurtigt kan skifte benlængde når man sidder i kajakken. 
Sædet er ergonomisk korrekt udført og med en dejlig rygstøtte i form af et bredt 
ryglæn, der smyger sig rundt om ryggen. Man sidder således aldeles behageligt i 
kajakken og føler den omslutter kroppen. Der er endvidere god plads til fødderne. 
 
Sænkekølen er let at betjene idet den glider let op og ned. Den stikker ikke særlig 
dybt, men den virker som den skal. Cockpitkanten er dejlig afrundet og det er 



nemt at sætte spraydeck’et på. Den afrundede kant gør endvidere at kajakken er 
behagelig at bære, såvel med en hånd som på skulderen. 
Lugerne er fra det finske firma Kajaksport, der altid laver fine luger, de er lette at 
trække af og sætte på. 
 
 
Kajakkens egenskaber i vandet: 
Jeg har afprøvet kajakken i Mariagerfjord i stille vejr 6-8 m/sek. og i Kattegat i 9-10 
m/sek. og er absolut begejstret for kajakkens egenskaber.  Kajakken er med sit 
nøglecockpit nem at komme ind og ud af. 
Pagajføringen er meget nem, skønt dybden ved forkant til cockpittet er 35 cm, idet 
dækket skråner tilpas ned, så man ikke slår pagaj eller knoer mod dækket. Selv 
med en lav pagajføring går det fint. 
Kajakken er således nem at ro og virker kvik, hurtig og let. 
Med sænkekølen oppe drejer kajakken som på en tallerken - selv med den 
mindste kantning vender den øjeblikkeligt. Men skønt sænkekølen ikke er særlig 
stor holder den kajakken fint på kurs, når den er mere eller mindre nede. Man 
finder hurtig den rette dybde til sænkekølen efter 
bølger, strøm og vind.  
Kajakken er en rigtig “legekammerat” og man får straks lyst til at lege med 
“Telemarksving”, Sweapstrokes, kantning, etc. - og alt går som en leg da kajakkens 
reaktion er forudsigelige.  
Kajakken ligger p.gr. af sin dybde ret højt på vandet, så der er er mulighed for at 
tage en del grej med til længere ture, men den ligger alligevel meget sikkert med 
både høj primær som sekundærstabilitet. 
Desværre havde jeg ikke lejlighed til at prøve kajakken i hårdt vejr, men jeg er 
overbevist om, at den vil klare sig glimrende. 
Kort sagt - jeg er begejstret for denne kajaks kvalitet og egenskaber. 

   


