
Kæntringsøvelse. 
 

Tirsdag d.26/9 en kold og blæsende sensommerdag skulle der øves i at kæntre med 
inrigger. På normal vis skulle vandet jo på denne årstid være godt opvarmet efter 
sommeren. Men 14 grader var hvad det kunne blive til. 
Vi blev i havnen da der blæste en god vind fra øst. Efter kyndig instruks fra Claus Lerche 
var 1. hold klar. 
Britta, Lena Jørgensen og Tolo Lars kom godt fra broen og en efter en ploppede de i det 
kolde vand. Ja nogle af os syntes det var koldt, men ikke Tolo Lars som havde badet 2 
gange før den dag. 
Hold 1 havde valgt at hoppe i uden at kæntre båden. Det gør det lidt svære at komme op i 
båden igen da der er højt fra vandoverflade til ræling end hvis båden er fyldt med vand. 
Men de er jo nogle skrapsakker. De fik hurtigt deres åre på båden igen. Britta var den 
første der fik kroppen om bord igen, hurtigt efterfulgt af Lena og til sidst Tolo Lars. 
Nå men så kunne vi andre jo overtage en tør båd. Vi, Dorte Larsen, Helle og Bente I ville 
øve det samme som hold 1 og øve at kæntre rigtigt. Altså 2 gange i det kolde vand. 
Vi var vist heller ikke længe om at komme fra borde. Dorte sprang i til bagbord og lige 
efter Helle godt til styrbord så jeg på styrmandssædet fulgte automatisk med samme vej. 
At komme om bord igen var straks lidt svære. Så og hørte i hvert fald nogen beklage sig 
over ømme og temmelig blå kroppe dagen efter. Men alle mand kom dog op i båden 
igen. 
Så skulle vi have kæntret båden. Vippe fra side til side og vupti lå vi der igen og nu med 
båden på hovedet. En hånd på kølen og trække så fik vi den båd vendt. Og nu var det jo 
nemt at komme om bord da båden var bordfyldt. Så var det bare lidt tungt og svært at ro 
den ind til broen igen. 
Tak til Claus for gode råd og tålmodighed. 
   
En god oplevelse og god fornemmelse og tryghed at vide hvad man skal gøre hvis 
uheldet er ude. 
 
 


