
 
 
 
 
 
Wales sommeren 2017 
 
Jeg har roet kajak i en del år – og har efterhånden i nogle år tænkt, at jeg på ét eller andet tidspunkt i mit liv skulle til 
Wales for at ro. Den drøm fik jeg realiseret her i 2017, hvor jeg var med Trekantens Kajakskole på en fantastisk tur til 
Anglesey i Wales. 
 
 
Hvad er det lige, der er så særligt ved Anglesey? 
Først og fremmest er der de store tidevandsforskelle, som giver meget kraftig strøm. Hvis man ser på et kort, kan 
man se, hvorfor strømmen bliver så stærk netop her.  Anglesey ligger i det nordlige Wales og rager et godt stykke ud 
i det Irske hav. Det Irske hav virker nærmest som en tragt, hvor vandet bliver presset igennem, hver gang tidevandet 
skifter.  Det giver meget stærk strøm, som kan komme op i nærheden af 20 km i timen. 
 
 
 

 
 
 
 
Rovandet   
Vi var heldige med vejret. Der blæste meget lidt, de 6 dage vi var på vandet. De højeste bølger vi var ude i var nok 
omkring 1 meter. Det var jeg i starten lidt skuffet over, da jeg gerne ville prøve nogle lidt større bølger, end de korte 
lidt krappe bølger, vi plejer at ro i hjemme i Lillebælt.  
 



Men pga. de stærke tidevandsstrømme fik vi heldigvis alligevel mulighed for at komme ud i de vildeste bølger, jeg 
nogensinde har oplevet. Det var utrolig sjovt og lærerigt, at ligge og lege i strømbølgerne. Samtidig med, at vi skulle 
læse bølgerne og holde balancen, gjaldt det om hele tiden at ro, bare for at blive på stedet. Hvis vi slappede af et 
øjeblik, blev vi hurtig ført bagud af strømmen. 
Så det var også lidt hårdt.  

 
 

 
De fleste steder, hvor vi havde mulighed for at lege i strømbølger, var nøje udvalgt, så der var små skær, som 
dannede eddies (strømlæ), hvor vi kunne lægge os ind og tage en pause inden næste tur i bølgerne. På den måde 
havde vi mulighed for hver især at tilpasse udfordringerne til vores niveau, både hvad angik teknik og kræfter.  
 
 
 
 



Rock-hopping var også rigtig sjovt.  På klippekyster med en masse små skær i vandet, kunne vi ro ud og ind mellem 
klipperne, og på den måde få leget med styretagene ”in real life”, hvor det gav rigtig meget mening at bruge 
styretag. 

 
 

 
 



 

Naturoplevelsen 
Hele turen var en fantastisk naturoplevelse med smukke landskaber og et spændende og rigt dyreliv. 
Vi var bl.a. ude på den lille ø-gruppe, The Skerries, hvor vi så kæmpesæler, søpapagøjer og et et utal af terner. 

 

 



 
 Vi spiste vores frokost på toppen af fyret,  mens vi nød udsigten.  

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



Vi kom  forbi et par fuglefjelde med alke og søpapegøjer og en fantastisk larm fra de mange fugle. 

 
Vi så rigtig mange flotte kyststrækninger.  

 



 

 
En del steder var der klippehuler, som vi kunne ro ind i. 

 



Og så var det en oplevelse i sig selv at sætte kajakken i om morgenen på en smal stenet kyst, og komme tilbage om 
eftermiddagen og se en smuk bred sandstrand, som var dukket op i mellemtiden. 

 
Hvis man kommer her ved højvande, kan man ro igennem klippeporten. 

 



Inden frokostpause lagde vi kajakkerne ved vandkanten. Mens vi spiste, nåede stranden at vokse med adskillige 
meter. 

 
 
 
 
Turledelsen 
Kan man ikke bare selv tage til Anglesey og ro? - Det kommer nok an på, hvem man er.  
Forholdene stiller store krav til turledelse. Alene strømmen kan blive så kraftig, at man ikke kan ro imod – op til 18 
km/timen. Hertil kommer, at vejret også kan være meget omskifteligt. Så det er en rigtig god ide, at følges med 
nogen, som har et godt kendskab til området, og ved, hvor man kan ro hvornår. 
 
Vores turledere, Bent K. Thomsen og Michael Betzer, som er hhv. BCU5 og BCU4 star, har begge selv været i 
Anglesey temmelig mange gange og har et indgående kendskab, både til området og til beregning af de skiftende 
strømhastigheder. Jeg er ikke i tvivl om, at de kunne have guidet os hele ugen på bedste vis. Men de havde alligevel 
valgt, at vi 3 af dagene skulle have en lokal guide. Det viste sig at være en rigtig god ide.  
Vores lokale guide Roger Chandler, var meget inspirerende og rigtig dygtig, både som turleder, og til at give os 
feedback på de forskellige teknikker, vi havde brug for, eddyturns (krydsning af strømskel, mens man drejer), 
ferrygliding (roning på tværs af stærk strøm) og styretag i strømbølger. 
 
Dagsturene spændte fra ca. 20 km til enkelte mere afslappende dage på knap 10 km. I alt roede vi 80-90 km på 6 
dage. Turene var tilrettelagt efter, hvor vind og strøm gjorde det optimalt at ro – bl.a. så vi så vidt muligt roede med 
strømmen. 
Det gav en del bilkørsel på kryds og tværs af både halvøen Holly Island, hvor vi boede og på hele Anglesey. På den 
måde fik vi også set landskabet inde i landet, så det også blev en del af turen. 
  
 



Rejsen og logistikken 
Rejsen til Holly Island, Anglesey: 
Vi kørte i bil –med 3 kajakker på taget af hver bil – til Amsterdam. Vi kørte tidligt hjemmefra, ved 4-tiden lørdag 
morgen, for at være sikre på at nå færgen. Man kan jo aldrig vide, om der er kø på den tyske motorvej. Turen gik fint, 
og vi kom i god tid, så vi kunne nå at nyde det gode vejr på færgens dæk og drikke en øl i skybaren, inden 
aftensmaden. Buffeten viste sig at være utrolig lækkert mad og en rigtig hyggelig start på turen, hvor vi fik snakket 
på kryds og tværs, så alle lærte hinanden at kende.  Herefter kunne vi lægge os til at sove i vores kahytter, stå op og 
spise morgenmad om bord og køre fra borde i Newcastle mandag morgen.  Herfra kørte vi ca. 430 km tværs over 
England, og nåede ud på eftermiddagen frem til Trearddur Bay, på halvøen Holly Island hvor vi skulle bo i 
ferielejligheder.  
Efter 6 skønne dage på vandet tog vi samme vej hjem, som vi var kommet, og var hjemme igen mandag sidst på 
eftermiddagen. 
 
Hvem henvender turen sig til? 
 Vi var en meget blandet gruppe, som spændte vidt, både i ro-erfaring og alder – fra IPP2 til BCU4 star, og fra 14 år til 
60+. 
Det var turledelsen rigtig god til at tage højde for.  Flere af dagene blev turene tilrettelagt, så der var mulighed for at 
stå af undervejs, så nogle havde mulighed for at ro en lidt kortere tur.  
Både ved leg i strømbølger og rockhopping havde vi også mulighed for selv at vælge, hvor udfordrende og hvor hårdt 
vi syntes, det skulle være.  
For 6 år siden var jeg på en rigtig fin tur til Mandal i Norge med Bent, Tove og Michael. Det var en fantastisk dejlig 
tur, som samtidig var et EPP3 kursus, hvor jeg virkelig fik flyttet nogle grænser for, hvad jeg kunne i en kajak.  
Selv om jeg for længst har fået mit EPP3 certifikat, skete det samme på denne tur:  jeg fik en fantastisk oplevelse og 
fik igen flyttet mine grænser for, hvad jeg kan i en kajak, lærte nye teknikker og udviklede mig som roer.  Og blev 
endnu mere vild med havet og bølgerne. 
Dette kombineret med 10 dage i godt selskab og fantastiske naturoplevelser. 
 
Hvis du overvejer at tage af sted, så gør det ……..  

Marianne Jagd 


