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Sammen med Struers anden fiberkajak 

Arrow er Player et rigtigt godt bud på en 

hurtig turkajak. Men i Players tilfælde er 

der kræset mere for de der ønsker at ro kap 

i turbådsklassen. Der er f.eks. ikke noget 

overflødigt skot og luge, men en almindelig 

langsgående plade beklædt med kevlar til 

afstivning af bagdækket. Som en rigtig god 

feature til træningsfolket, har båden en 

stopursholder indbygget i karmen (en idé 

som vist skal tilskrives firmaet Zedtech). 

Dette gør båden ekstra tør at ro i bølger, 

fordi man ikke skal have uret til at sidde 

øverst på dækket, hvor man er sikker på at 

det flækker enhver bølge der kommer op 

over dækket, og sender vandet op i skødet 

på roeren. Så ved jeg godt, at man ikke kan 

bruge den indbyggede urholder, når man 

ror med overtræk, men der er langt flere 

overtræksfrie roture med sådan en holder.

Fordækket, hvis kantede form er lidt i fa-

milie med Spica og Arrow, er relativt højt og 

fyldigt. Som det ses på billederne, forstær-

kes den kantede og skarpe form af denne 

demobåds lakering. Godt halvvejs ud mod 

spidsen fader kantningen ud, og ender i en 

elegant rund torpedoform, og især bed jeg 

mærke i fornemmelsen af, at Player føles 

ret smal ved isættet.

Indvendig er båden udstyret med et 

kapsæde, der kan stilles i to højder og det 

rykkes frem og tilbage i de ni huller blot 

med et enkelt greb.

Fodsparket flyttes let i 11 huller med et 

enkelt greb. Det er lavet i solid støbeplade, 

og kører i skinner på to plader i siderne, 

som det også kendes fra f.eks. Nelo. Faktisk 

kunne disse plader godt have været 1,5 cm 

smallere i hver side og således givet plads 

til et tre cm bredere fodspark, men det er 

ikke noget der udgør et problem. Ud over 

fjedersplitterne kan fodsparket yderligere 

fæstnes med skruer, og så kan det helt sik-

kert både klare fodstrop og pumpe.

Struer har benyttet et – for mig – ukendt 

system til at opstramme rorliner inde i 

cockpittet. Det består af en lille "trisse", 

som linen er viklet nogle gange rundt om, 

og den låses ved at man klemmer et hylster 

ind over trissen. Det fungerer fint og helt 

efter hensigten.

Førsteindtrykket når man sætter sig ned i 

Player er, at den faktisk er ret levende på 

toppen, altså når den ligger lige i vandet. 

Dette vil nok give mange en lille fornem-

melse af at sidde i en Tracer, og Struer har 

da også skelet til denne model under form-

givningen. Men båden virker stabil nok, og 

vil kunne roes af alle, der i øvrigt kan ro en 

en turbåd.

Player opfører sig behageligt "blødt" i 

vandet, hvilket er det ord, der dækker ople-

velsen bedst. Den ligger roligt og har bløde 

bevægelser gennem bølger.

Den lader til at have en fin topfart (jeg 

fik den op på 17 km/t), og på alle mine test-

ture kunne jeg notere 10,7 km/t i snit. 

Jeg fornemmede, at Player ikke vender 

helt så godt som sin "søster" Arrow, men 

det kan rigeligt godkendes, og jeg tror bare 
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at det skyldes, at Player er en anelse mere 

retningsstabil. Som på Arrow er der spade-

ror og ingen fast finne.

Båden fås også uden den flerfarvede 

lakering, men jeg syntes faktisk det så flot 

ud. Bagdækkets tre blå farvetoner i de 

langsgående striber er også elegant udført.

Båden, der bliver bygget i Polen, er lavet 

af en solid vakuumstøbt kulfiber-kevlar-

vævning i flere lag og i modsætning til 

Arrow er Players dæk også lavet af denne 

vævning. 

Det giver en meget stiv kajak i epoxy, 

som kan tåle en del. De polske bådbyggere 

har lige kunne klemme båden ned på 11,8 

kg, hvilket naturligvis er vigtigt for tur-

bådskaproerne, men stadigvæk virker det 

absolut ikke som om, der på nogen måde 

er sparet på materialerne. Dæk og bund er 

samlet med et kulfiberbånd på ydersiden 

og et bredt kevlarbånd inderst.

Hvis du begiver dig ud i en prøvetur hos 

Stuer, vil jeg bestemt anbefale, at du også 

prøver en Arrow. For nok har jeg kaldt 

bådene "søstre", men der er stor forskel 

i temperament og væsen, og det vil være 

de samme to parametre hos roeren, der 

vil gøre udfaldet, hvis man skal have en 

struerbåd.

Prisen for en gennemført kevlar-kul-

fiberbåd på 12.999 kr. virker helt rimelig, 

men forlang så også, at Struer leverer din 

Player med en monteret nummerholder, så 

du ikke selv skal udføre dette smertefulde 

indgreb på en ny båd.


