
mandag 24. juli 2006  |  KOL                                            TREKANTEN  | 9

Bent Thomsen er fascineret af de oplevelser, man får til søs, hvor naturen og årstidens skiften kan følges på tæt hold.                                                              FOTO: ORLA LUND

Bent starter et nyt kapitel til søs
REALISERING: Trekanten har masser af muligheder for oplevelser ved vandet, mener Bent Thomsen, der tager hul på et nyt livskapitel med havkajak-firma.

Af Jens Overgaard
tlf. 7211 4206, jo@jv.dk 



   Jeg var i Norge i pinsen og sejle 
i havkajak. Vi padlede gennem 
fire meter høje bølger. Det var 
fantastisk. Det ene øjeblik var du 
oppe, det næste nede. Jeg er sta-
dig helt høj af  det.
begejstringen lyder ud ad øjnene 
på Bent Thomsen, mens han 
fortæller om, noget af  det, som 
fænger ved at sejle i havkajak.
Han har for kort tid siden taget 
et spring, og gjort sin altoversky-
ggende fritidsinteresse til mere 
end bare fritid. Med firmaet 
Trekantens Kajakskole vil han 
nemlig lade andre få del i bege-
jstringen.
Og der er masser af  muligheder 
her i området.
   Alle Trekant byerne ligger ved 
vand. Mange vil gerne bruge 
vandet til aktiviteter. Og her er 
havkajak et alternativ, som er til 
at komme til for penge, mener 
han.
   Interessen for at sejle i kajak er 
i hver fald til stede. Det kan klub-
berne i Kolding, Fredericia, Vejle 
og Middelfart tale med om, for 
her er der stor tilstrømning.
   Imidlertid er det mest de min-
dre tur- og kap-kajakker, som 
er nemmest at gå til, mens der 
mangler instruktører til de større 
havkajakker.
   Derfor tog Bent Thomsen 
beslutningen om at starte selv. 
Han blev sidste år kåret som årets 
roer i Kolding Kajakklub for sin 
indsats med netop havkajakron-
ing, og han er nu tilknyttet klub-
ben som instruktør. På samme 
måde tilbyder han kurser til 
private, firmaer og institutioner 
samt andre af  Trekant-byernes 

klubber, hvor det også kan være 
svært at skaffe frivillige instruk-
tører.

Realiserer drøm
   52-årige Bent Thomsen har 
gennem tre perioder været 
medlem af  Lunderskov Byråd 
for Borger- og Landlisten, og 
han får mere tid, når han stop-
per i politik til årsskiftet. Arbe-
jde som salgskonsulent hos SCA 
Packaging fortsætter han dog 
med. Men det foregår hjemme-
fra, så det kan kombineres med 
sejlsporten, hvor kurserne lægg-
es i weekenden.
   Han lægger ikke skjul på, at det 
først og fremmest handler om 
oplevelser.
   Børnene er flyttet hjemmefra, 
og jeg får mere tid, når jeg stop-
per i politik. Her får jeg realiseret 
en drøm om at undervise. Sam-
tidig kommer jeg til at have med 
folk at gøre, som bare er glade, 
siger Bent Thomsen, der er ble-
vet certificeret instruktør.

Kunne ikke sove
   Han gør det ikke for økono-
miens skyld.
   Jeg investerer min fritid og 
penge i bil og kajakker. Det er 
næsten filantropi. Til gengæld 
får jeg en masse positive oplev-
elser med folk, der er glade for 
at skulle ro kajak, siger han og 
fortæller om en oplevelse, hvor 
en mand midt i 50’erne for første 
gang skulle ud på åbent vand.
         Han fortalte, at han vågnede 
tidligt, fordi slet ikke kunne sove 
natten før af  bare forventning. 
Så føler man at have ramt noget 

rigtigt, siger Bent Thomsen, der 
ikke er i tvivl om, hvad der træk-
ker ved de store havkajakker, 
som sagtens kan klare en tur ud 
i bæltet.

- Her er plads til lejrudstyr, så 
man kan tage af  sted i flere dage. 
Og det er nogle fantastiske op-
levelser man får på vandet. Om 
sommeren er der masser af  ak-

tivitet omkring, og om vinteren 
har du det helt for dig selv, siger 
Bent Thomsen

Det er populært som aldrig før at sejle kajak. Og flere får nu muligheden for at komme længere 
væk i de større havkajakker, som har plads til grej og sagtens kan klare en tur ud i bæltet.

PÅ VANDET
Et grundkurssus i kajak 
koster 1300 kroner, det 
giver adgang til udstyret 
hos Kolding Kajakklub. En 
forudsætning er, at man er 
medlem her. Det koster et 
årskontingent 1700 kroner. 
Hvis man selv skal købe grej 
og kajak, koster det godt 
15.000 kroner.

BENT K. THOMSEN 
Alder: 52 år 
Job/uddannelse: Har 
gennem mange år arbejdet i 
emballagebranchen. Er i
dag ansat som salgskon-
sulent hos SCA Packaging. 
Er certificeret som instruktør 
i havkajak. Har i tre perioder 
siddet som medlem af Lun-
derskov byråd for den upoli-
tiske Borger og Landlisten. 
Har været viceborgmester 
og siddet i udvalgene for 
kultur og økonomi samt i 
socialudvalget. Har alle år-
erne været med i Teknik- og 
Miljøudvalget. I en periode 
som formand. Stopper i 
politik til årsskiftet. Har 
startet firmaet Trekantens 
Kajakskole, som fungerer 
sideløbende med jobbet. 
Fritid: friluftsliv og kajakse-
jlads. Blev i 2005 udnævnt 
til årets roer i Kolding Ka-
jakklub for sin indsats med 
havkajak-aktiveteter. 
Familie: Gift med Tove. 
Har tre voksne børn og et 
barnebarn.

Alle Trekant-byerne ligger ved vand. Mange vil gerne bruge vandet, fortæller Bent Thomsen
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