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bedre greb i vandet, og så spidsen
ikke dykker og "sætter sig fast". På
den måde går det hastigt mod land.
Jo bedre bølge des længere tur.
Jeg kan overordnet set styre på
to måder. For mig i min kajak virker
det bedst at lægge et bagror og kante
til modsatte side med vægten lagt
kraftigt bagover. Det kræver rigtig
mange kræfter at holde pagajen på
plads, og jeg skal være bevidst om,
at det i sidste ende er bølgen, der
bestemmer retningen. Jeg kan også
læne mig forud og lægge et lavt støttetag langt fremme, mens jeg kanter
kajakken i pagajens retning som i et
telemarksving. I en kajak, som har
lidt mere bananform end min, er
dette en særdeles effektiv metode,
men enten er jeg ikke helt dygtig
nok endnu, eller også er min kajak
bare mere til bagror. Et regulært
telemarksving fungerer ikke for mig
i min kajak, men jeg forsøger det
jævnligt alligevel. Man skal jo hele
tiden lære nyt og flytte grænser.
Breaking the waves
På et tidspunkt hører jeg bruset,
når bølgen brækker et sted bag mig.
Nu er det for sent at stå af. Hvis jeg
forsøger at lægge siden til bølgen på
dette tidspunkt, ender det let som i
starten af denne artikel. Men fornemmelsen, når man bliver overhalet og
overskyllet af en brændende bølge,
er enestående. Kraften, som man
følte før, er pludselig tidoblet. Bruset
og larmen er øredøvende, og luften
er fyldt med hvidt skum, der gør det

vanskeligt at orientere sig. Bortset
fra, at kajakken accelererer herligt
i retning mod land. Der skal kun en
ganske lille forkert bevægelse til for
at kæntre på dette tidspunkt. Men
rusen er enorm, når bølgen er redet
af, og jeg har "vundet".
Når bølgen har mistet noget af
sin energi, kan jeg godt lægge siden til den uden at kæntre. Faktisk
bliver jeg ganske ofte tvunget til
det. Så læner jeg mig ind i bølgen,
lægger et støttetag op over bølgen
og kanter kraftigt ud mod pagajen.
Bølgen griber nu fat i kajakkens dæk
og skubber mig sidelæns ind mod
stranden. Hvis jeg har fat i én af de
største bølger, ender jeg med at
sidde godt og tørt oppe på sandet,
når bølgen har trukket sig tilbage.
Havkajaksurfing er for sjov
Havkajaksurfing er ikke for begyndere med balanceproblemer. Havkajaksurfing er heller ikke for roere,
som er bange for slag og ridser på
deres udstyr. Havkajaksurfing er
efter min mening absolut ikke for
roere uden hjelm. Havkajaksurfing
er i det hele taget halsløs gerning
for hovedløse idioter som mig.
Men hvis man har blot den mindste smule legebarn tilbage i sin aldrende krop, så er havkajaksurfing
stærkt vanedannende og absolut
anbefalelsesværdigt.
Også selvom man må finde sig i,
at det kan være vanskeligt at undgå
at høre Beach Boys for sit indre øre
på vej hjemad.


Forfatterens hjemmeside: www.kajaktrip.dk
Vi aftaler ofte surfture på Facebookgruppen Struer Kajaknet.
Flere vestjyske instruktører arrangerer kurser i havkajaksurfing: Jeg fik min første introduktion hos
Per fra Vestjysk Kajak.
Der findes også egentlige surfkajakker, men det må andre fortælle om.
Vi finder webcams med bølger samt bølgeprognoser her: http://live.waves4you.de/ucam/vorupoer.html
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havbunden nedad, må noget af vandet
søge opad og dermed skabe en stejl
bølge. De bedste bølger kommer
ofte i sæt á to eller tre. Når jeg
har fundet det sted, hvor jeg tror
på, at bølgen vil vokse op, lægger
jeg mig klar med agterenden udad.
Jeg orienterer mig godt om, hvor
kammeraterne ligger, så jeg ikke
risikerer at tage retning mod dem.
Så kigger jeg mig over skulderen,
indtil jeg ser en bølge, som jeg tror
på vil vokse sig stor nok, når den
kommer ind til mig.
Nu begynder jeg at sætte i gang.
Jeg læner mig godt tilbage i kajakken. Så snart jeg mærker, at bølgen
løfter agterenden, accelererer jeg
det bedste, jeg kan, samtidig med,
at jeg kaster kroppen fremad for at
skabe lidt mere fremdrift. Pagajen
ligner benene på tegnefilmfiguren
"Roadrunner", og pludselig mærker
jeg, at bølgen har fat i agterstavnen.
Den løfter mig op og driver mig frem,
mens tyngdekraften trækker mig
ned. Denne dynamik giver god fart.
For mit indre øre når jeg lige at
høre Dennis Hopper i filmen Blue
Velvet sige: "We are going for a
joyride!"
Følelsen af at give slip på den
totale kontrol og være i bølgens
vold er berusende. Jeg får masser
af iskoldt skumsprøjt i ansigtet, og
jeg føler, at jeg deltager som den
lille part i en brydekamp med helt
forskudte vægtklasser. Hvis bølgen
bliver stejlere, læner jeg mig længere
tilbage i kajakken, så agterenden får

HavkajakInfo #44

AF LARS HECTOR

FISK I GLØD
Lav et godt bål og lad det brænde
til der kun er trækulsgløder tilbage.

Der må ikke være flammer, kun
gløder!

Bugen på den rensede fisk pensles
med rapsolie (olivenolie giver for
meget smag), og der krydres med
salt og peber. Finthakkede krydderurter fyldes herefter i bugen.
Det kan være en blanding af porre,
hvidløg og persille. Vil man gøre
lidt ekstra ud af det, presses saften
af en halv citron over blandingen.
Pak herefter fisken ind i to lag alufolie, der skal foldes stramt om fisken
og læg fiskepakken på et jævnt underlag af gløder.

Efter 8-10 minutter vendes fiskepakken, så den anden side kommer
mod gløderne. Denne side gives
også 8-10 minutter. Fisken kan også
stikkes på en pind, hvis man blot
ønsker at stege den uden fyld, men
her er det svært at bedømme tilberedningstiden!
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er særlig velegnet til glødebål, men
torsk og andre magre fisk kan også
gå an, især hvis man har mulighed for
at putte et par gode smørklumper
i fisken.

Pak forsigtigt fisken ud og server
den fx sammen med kogte, grønne
bønner og en kold bajer.
Fede fisk som ørred, makrel og sild
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