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ANMELDELSE

SEATIGER
TEKST OG FOTO: DAVID BIERING

Struer Kajak's nye havkajak

Magasinet Kano & Kajak  
har testet den nye havkajak  
fra Struer Kajak A/S

I 2012 satte Struer Kajak A/S en ny spændende havkajak på 

markedet – kaldet Sea Hunter og den kajak har de haft god 

succes med. Kajakken måler 525 x 53 cm og skroget er lidt 

specielt med softchine forskib og lidt mere kantet agter-

skib, nærmest som en grønlænderkajak. Jeg havde lejlighed 

til at anmelde kajakken og var meget begejstret.

I år sætter Struer Kajak A/S så en anden havkajak i søen, 

som de kalder "Sea Tiger" – noget af et navn for en havkajak 

– indtil man opdager, at der virkeligt findes en tiger med 

navnet Sea Tiger.

Endog en tiger, som er en formidabel god svømmer, der 

næsten svømmer som en isbjørn.

Jeg må sige, at jeg er også meget begejstret for deres 

nye havkajak Sea Tiger, da den har mange af de samme 

kvaliteter som Sea Hunter, skønt skroget er bygget noget 

anderledes.

Kajakken måler 490 x 52 cm og vejer 22 kg. Og jeg vil sige, 

at den er velegnet til roere der måler mellem 160 til 190 cm.

Det er tydeligt, at man har villet skabe en kajak i low 

volume altså en mindre havkajak, der fortrinsvist er lavet 

til dagsture/weekendture og leg. Denne kajaktype er – ikke 

mærkeligt – blevet mere og mere populær blandt mange 

havkajakroere fordi de fleste havkajakroere fortrinsvist 

bruger deres kajakker til dagsture, leg og motion. Endvi-

dere fordi disse kajaktyper er lette at håndtere såvel under 

transporten som i vandet. Det er jo trods alt de færreste 

havkajakroere, der tager på længere ferieture med masser 

af grej. Og gør man det, ja så kan de fleste jo nok få råd til at 

have både en kajak til dagsture, og en anden til ferieture og 

ekspeditioner.

Sea Tiger er således en low volume kajak til leg og sport.

Den er meget elegant med sine fine linjer og fås i flere 

forskellige farver – med hvid som bundfarve.

Helhedsindtrykket er efter min mening, at det er en smuk 

havkajak af god kvalitet. Kajakken er bygget i glasfiber, 

men bunden er forstærket med carbon/kevlar og det virker 

meget overbevisende med hensyn til styrken. »
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Kajakken er udstyret med fire luger: 

store for- og agterluger, en dagsluge og 

en lille luge foran cockpittet til mobilen, 

chokoladen, lommelærken. Lugerne er af 

den gode kvalitet fra Kajakssport, og de 

er tætte og nemme at tage af og på, selv i 

frostvejr, hvor jeg har afprøvet kajakken.

Linerne ligger som på de fleste kajakker, 

selv ændrer jeg altid linerne, og monterer 

liner og klemmer, som på en grønlænder-

kajak, så man kan sætte en pagaj eller åre i 

spænd som støtte, hvis man vil fotografere, 

spise frokost – eller hvis man kæntrer og 

skal entre kajakken.

Cockpittet er et nøglehulscockpit med 

gode lårstøtter og indre mål på 77 x 40 cm. 

I forbindelse med de fine fodstøtter af 

Smart Track-systemet sidder jeg usædvan-

ligt godt i kajakken med knæstøtte oppe 

under dækket og lårstøtten i cockpittet. 

Da sædet er fremragende udført med et 

meget behageligt rygstøtte i form af et 

bredt bånd, der støtter lænden, føler jeg 

det, som om kajakken er støbt til mig. Der 

er virkelig god kontakt til kajakken, hvilket 

er overordentligt vigtigt, hvis man vil lege 

med bølger og rul.

Skroget er det mest spændende ved en 

kajak og fortæller den opmærksomme 

kajakroer om kajakkens evner.

Sea Tigers skrog har tydelige grønland-

ske linjer med et afrundet knækspant, der 

for og agter med softchine løber harmo-

nisk ud til stævnene. Bunden er ret fladt 

udformet, hvilket giver en sikker fornem-

melse af stabilitet, skønt kajakken kun er 

52 cm bred.

Kajakken er udstyret med sænkekøl og 

kølkassen er flot lavet, så den sikkert også 

er tæt. Sænkekølen går ikke særlig dybt, 

men da jeg har prøvet kajakken i al slags 

vejr – også i ret store bølger i surf, føler jeg 

mig ganske sikker i kajakkens forudsigelige 

bevægelser. Det er noget af det vigtigste 

ved en havkajak, at kajakkens bevægelser 

er forudsigelige – og det er de bestemt i 

denne kajak. Sænkekølen går let op og ned, 

og man finder hurtigt ud af, hvornår man 

vil bruge den.

Sea Tigers sejlegenskaber er rigtigt gode 

og det er en fornøjelse at lege med denne 

kajak i bølger – lige meget hvor de kommer 

fra.

Kajakken er bygget med et fint spring i 

bund og dæk, hvorfor den er nem at dreje 

og lege med. Men behersker man kantning, 

pagajføring og støtteteknik kan man ro 

denne kajak med eller uden sænkekøl.

Hvis man laver et såkaldt "Telemark-

sving" med et støttetag, kan man hælde 

kajakken så langt ned at vandet kommer 

op over spraydækket – uden at man føler, 

at kajakken har nået sit kæntringspunkt. 

Den samme fornemmelse får man ved 

sculling, hvilket igen indikerer, at det er en 

legekammerat.

Selvom kajakken har udpræget spring og 

dermed en ret oprejst stævn, falder kajak-

ken ikke af for vinden, hvilket selvfølgelig 

også hænger sammen med, at kajakken er 

ret kort.

Kajakken er ikke luvgerrig, hvilket jeg 

har afprøvet adskillige gange – selv med 

ret store bølger ind foran for tværs. Når 

man bare lade kajakken ligge på vandet i 

ret store bølger – uden støtte fra pagajen, 

for at se hvad der sker, oplever man blot 

at kajakken stille og roligt lægger sig, hvor 

den helst vil, og det er oftest med bølgerne 

foran for tværs.

Jeg har roet kajakken i ret lang tid mel-

lem bølgerne – eller ligget stille mellem 

bølgeslagene og kajakken tager det med 

ophøjet ro, så man føler sig godt tilpas – 

også når man skal vende skuden i store 

bølger. Kajakken ligger også fint og med 

forudsigelige bevægelser, hvad enten bøl-

gerne kommer foran- eller agten for tværs.

Vender man kajakken med et sweep-

stroke og kantning i samme side, eller 

bruger man et agter støttetag og kanter i 

modsatte side drejer den hurtig og smidigt.

Sea Tiger er – efter min mening en spæn-

dende og smuk kajak, og den er let, ukom-

pliceret og sjov at ro. Kajakken er godt nok 

kun 52 cm bred, men den har et skrog, der 

gør den meget stabil, så jeg vil anbefale 

denne havkajak til såvel begyndere som 

øvede kajakroere.


