DKM+ 2010
Dalslands kanotmaraton, en härlig paddlingstur eller en kamp om minuter (för eliten
sekunder).
Jag vet inte hur jag fick idén att delta i DKM 2007, men det gjorde jag och fick mersmak. Kom
iväg både2008 och 2009. 2009 blev jag tyvärr tvungen att bryta loppet pga. roderförlust i 1:a
lyftet. Av olika skäl hade jag inte planerat att delta i år, men 6 dagar före start fick jag
erbjudande om plats i bil, boende och lopp!
DKM går till så att alla startande kajaker lägger sig på en rad framför Baldersnäs herrgård på
Laxsjön och kastar sig iväg mot det 390m långa backlyftet efter 6,5km. Det uppstår ett
ihållande svall efter alla kajakerna i olika hastigheter, som kan bromsa framfarten för ranka
eller wobblande kajaker. I år över 600 ekipage, många K2:or.
I det här första lyftets kö kan vad som helst hända ! Se ovan. Därefter följer en vacker 13,7 km
sträcka på sjön Svärdlång utan nästa lyft i sikte. Men det dyker upp i Skifors och här
går det lättare att springa till nästa sjö, Västra Silen. Vid lyften och på broar och längs stränder
finns hejarklackar som sporrar(framför allt de lokala deltagarna).
Från Västra Silen till Gustavsfors är det 14,1 km och lika vacker omgivning. Tålamodet
infinner sig under den resan. Lyftet och depå med påfyllning av vatten och banan mm kommer
samt WC, populärt särskilt för damer. Somliga har för bråttom för att pausa, men att få komma
ur kajaken och röra på benen uppskattas av alla. Är man vid liv här i Gustafsfors så finns det
ingen återvändo!
Kommer krafterna att räcka hela Lelång på drygt 20,7 km ? Våga försöka jaga ikapp andra eller
spara på dem? I år var det inte någon motvind, snarast vindstilla och soligt. Trots det tar
krafterna slut för somliga och en liten felmanöver kan framkalla dopp. Jag såg bara ett
detta lopp och gladdes över att det inte var jag som låg i vattnet. DKM håller med många
följebåtar, så hjälp finns att få.
Återupprättad! Det avbrutna loppet 2009, mitt misstag då är nu förlåtet.
Stort tack till Göran och Mikael som erbjöd transport.
Vid tangenterna Tussi Lovén
Ps . Det är fler tyngre kajaker än lätta som deltar så nästa år kanske fler FKI:are vill vara med?

