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Faktoja
• Sääntöjä ja matkan meloneiden listaa 

ylläpitää Havkajakroerne-yhdistys

• Punavalkonauhan säännöt mukailevat 
Sininauhan ja Sinivalkonauhan sääntöjä
– Alku- ja loppuilmoitukset kirjeitse

– Lähtö- ja lopetuspaikat, suunta

– Reitti ympäri Jyllannin, Sjellannin ja Fynin

– Yhtäjaksoinen suoritus

– Retkihenkisyys

– Korjaukset ja täydennykset itse

– Juryn tapaaminen

• Yhteyshenkilö (kyselyt, ilmoittautuminen)
– Peter Unold

– peter@unold.dk



Reitti



Vuorovesi ja Vadehavet

• Vuorovesi kuuden tunnin jaksolla

– vuorokautinen siirtymä 50 minuuttia eteenpäin

– vuorovesitiedot netissä http://www.dmi.dk 

• Vuoroveden korkeusero Vadehavetilla 1,5 m

– Virran nopeus jopa 3 kts

– Ei ”merikoskia”, mutta mainingin ja virran kohdatessa aallokko voi olla hurjaa

– Laskuvesi paljastaa kilometreittäin loivaa rantaa ja merenpohjaa

– Jyllannin pohjoiskärjessä ero enää 40 cm

• Leiriytyessä on huomioitava että vuorokauden kaksi nousuvettä eri korkuisia ..

– Kajakkia voi (ja pitää) kantaa jopa satoja metrejä (hihnat!)

– Vidåslusenilta lähdettävä korkeimman veden aikaan !



Surffi
• Erityisesti Pohjanmeren rannikolla tuuliaallokko 

ja mainingit murtuvat voimalla rantaan
– Aaltojen murtumisvyöhykkeen leveys riippuu 

lähinnä rannan jyrkkyydestä
– Noin 8 m/s länsituulen aallokko vielä helppoa, 

tuulen koventuessa lähtö vaikeutuu
– Voi vaatia useita yrityksiä tai voi epäonnistua .. 

• Kajakkiin useimmiten rannan matalassa 
vedessä
– aukkopeite nopeasti kiinni
– lastattu kajakki ei irtoa ”nytkyttämällä”
– joskus melottava ulos ilman peitettä
– jyrkällä rannalla ”seal launch”

• Oikea ajoitus tärkeintä 
– lähdössä odotetaan aaltojoukon pienempiä aaltoja
– kun lähdetään,  melotaan kovaa ja kohtisuoraan 

(aaltoon nähden) ulos 
– jos iso aalto murtuu päälle, eskimopyörähdyksen 

alkuasentoon etukannelle
– rantaan kohtisuoraan surffaten, yritä tavoittaa 

edessä olevan aallon ”selkä”
– aukkopeite nopeasti irti ja kajakki pidemmälle 

rannalle

• Älä koskaan seiso kajakin ja rannan välissä
– mitättömän näköinen aalto heittää kajakin päällesi, 

voima on uskomattoman suuri

Idässä  jo helpompaa !!



Retkeily Tanskassa
• Telttailu kielletty!

– etsittävä ”tyhjä” ranta
– kaupallisia leirintäalueita on

• Ruokatarvikkeet kaupoista helposti
– kaupunkeja ja kyliä rannikolla tiheään
– valkoisten liinojen ääreen pääsee, kun siltä 

tuntuu
– ruoka on hyvää
– tosin joskus sitä on liian vähän ..

• .. hiekkaa joka paikassa ..
• Retkitarvikkeiden, kuten kaasun saanti 

hankalaa
– vie mukanasi, minkä tarvitset

• Vieraanvaraisuus
– Tanskalaiset ystävällisiä
– Melontaseurojen välinen epävirallinen 

”vieraanvaraisuus”

• Statistiikkaa
– teltassa tyhjällä rannalla 20 yötä
– yksi yö Bryggens Kajak Clubin pihalla teltassa
– neljä yötä leirintäalueella
– kaksi yötä majatalossa (B&B) Løkkenin

kaupungissa 



Kylmää, märkää ja suolaista
Miltä Tanskassa melominen tuntuu?

• Pohjanmeren vesi on suolaista
– pehmentää käsien ihon, rakkoja tulee PALJON
– Idässä ongelma poistuu

• Melontavaatteet aina märkiä
– surffi kastelee aamuin illoin ja maatauoille 

mennessä
– runsas ilta/aamukaste eli ei kuiva yön aikana

• Vesi on onneksi lämmintä, samoin ilma
– kuivapuku olisi liikaa, märät vaatteet voivat olla 

kylmän tuntuiset 

• (Pohjanmeren) aallokko voi olla suurta
– Satamien ohitus oma ohjelmansa, niin laivojen 

kuin heijastuvan aallokon takia

• Isohkoja ylityksia
– Iso-Belt 37 km, Langelandsbelt 18 km, Lillebelt 15 

km
– Runsaasti laivaliikennettä reittijakoalueella
– Virtaukset lisäävät sortoa

• Molemmat sairastivat matkan aikana 
flunssaa
– kuumeinen tunne, kurkkukipu, ruokahaluttomuus, 

voimattomuus, ääni meni
– Rauli alussa ja puolimatkassa, Katri lopussa
– Rauli laihtui ensimmäisen viikon aikana 3 kg !
– melontaa jatkettiin silti

• ”Ammattijännittäjälle” aina jotain 
jännitettävää ..



Leppäkertut

• Tanskalaisilla oli jo toista kesää peräkkäin leppäkerttuongelma
– Leppäkerttuja on miljoonia, ja ne viihtyvät erityisesti rannoilla

– Paikoittain osoittautui että kertut purevat ihmistä

• kerttujen on massaesiintymisen aikaan todettu purevan isokokoisia eläimiä. 

• Tämän arvellaan liittyvän suolan etsintään .. se selittäisikin, miksi ne olivat niin kiinnostuneita kajakeista ja 
melojista.



Nähtävää ja koettavaa

• Majakoita (historiallisista pookeista ja majakoista kirja)

• Kaupunkeja ja kyliä (historiaa eri vuosisadoilta)

• Luontoa, hylkeitä, pyöriäisiä

• Erilaisia olosuhteita

• Ruokaa ja juomaa (Rødspætte)

• Kulttuuriakin, jos aikaa on



Kenelle?

• Soveltuu erinomaisesti kokeneille retkimelojille
• Jotkut asiat vaativampia, jotkut helpompia

– esim. suunnistaminen helppoa, ranta aina oikealla

• Vaatii
– kokemusta ja kuntoa
– halua kohdata uutta
– hieman kielitaitoa
– annoksen hyvää tuuria
– sekä riittävästi aikaa



Kysyttävää?


