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WatchMount
Moderne 3D-print har givet nye
muligheder for at udvikle alverdens dimser
uden store omkostninger til produktion af
prototyper. I efteråret 2019 dukkede der
således, uafhængigt af hinanden, to
fremragende bud på nye urholdere op. Der
er ikke sket meget på lige den front, siden
Max Jakobsen fra Max Kayak udviklede
den velkendte lille genistreg gjort af et
stykke flexslange.
De to nye urholdere kommer fra
henholdsvis JD-print og fra Dimser.
I begge tilfælde er det kajakroere,
der står bag, og selvom begge holdere
virker yderst enkle, har de været afprøvet,
tilrettet, afprøvet mange gange, inden de
er endt i salg.
Vi har valgt at skrive om begge holdere
i samme artikel, fordi de er så væsensforskellige i deres grundtanke, at de ikke er
konkurrenter, men hver især kan det, som
den anden ikke kan.
Den ene er den specialiserede løsning
til især maratonkaproning, mens den
anden er fleksibel og til træning og motion.
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WatchMount er udtænkt af Kristoffer
Marnø, der tidligere roede i NFKK.
Holderen er meget målrettet
konkurrence, som jeg ser den. Dens
absolutte force er, at den kan skrues
fast i dækket på din kajak. Dette vil få
mange til at plirre med øjnene, men ikke
desto mindre, så vil man i en konkurrencesituation være HELT sikker på, at
uret bliver, hvor det skal. Selvom man
ikke selv pærer sit ur af i tide og utide,
så går det til tider hårdt for sig i starter
og overbæringer til maratonløb, og med
min egen store erfaring med den slags
løb, ville jeg ikke stole 100% på andre
end lige netop denne geniale holder.
WatchMount kommer sådan set med
noget kraftigt dobbeltklæbende tape,
der holder den glimrende på plads, men
jeg vil ikke turde binde helt an på dette,
og jeg ville ende med at sikre mig med
en snor i uret alligevel. Nej, der skal
bores et par fine små huller, og så skal
holderen monteres med de to M4 skruer
og med den medfølgende møtrikholder
inde båden.

Når man bestiller sin holder hos
dimser.webnode.dk, skal man lige måle
bredden på sin urrem, da WatchMount
er så specialiseret, at den fås i hele tre
bredder. Den viste holder er 28mm bred
og passer f.eks. perfekt til Polar 800v,
mens min Suunto Ambit 2 med dets
24mm rem ville sidde en anelse bedre i
den 25 mm brede model. WatchMount
fås også i en 30mm bred udgave.
Derudover er der en rimelig chance
for at få den i en farve, der passer godt
til din båd. Den fås foreløbig i sort, hvid,
rød, blå, grøn og gennemsigtig.
Prisen på kun 85 kroner aldeles
rimelig for denne lille simple, men
utroligt godt tænkte urholder.
Ja, det er et minus, at man skal bore
huller i båden, men så er det til gengæld
endegyldigt slut med at skovle dit ur af.
Og ja, du får dit navn præget også, så
din WatchMount er helt personlig, når
3D-printeren efter to timer er færdig med
din urholder.
Se mere på dimser.webnode.dk. Her
finder du også et par andre små fikse
kajakting – en 3D-printet bundskrue f.eks.

JD Prints
Godt træt af urholdere, der blev væk, fandt
den civilingeniørstuderende Silkeborg-roer
Jonathan Dagnæs sidste år på at lave en
personlig urholder med navn. Siden er
studiekammeraten Oscar Brandt kommet
med i projektet.
At dømme efter antallet af JD-holdere
i min egen lille klub, så har der været et
umættet marked for lige den slags. En
JD-holder i selvvalgt farve kan forsynes
med navn eller klublogo eller hvad, det
måtte være og har således stor chance
for at finde hjem, selvom du glemmer den
i omklædningen eller på naboklubbens
firerkajak.
Siden august sidste år har holderen fået
forfinet sit finish. Bl.a. er sugekopperne
blevet større og er vokset fra 30 til 40 mm
i diameter. Samtidig er holderens front blevet
rundet en anelse, så man nu nemmere
kan rykke sit ur lidt op eller ned, hvis f.eks.
solen reflekteres under morgenroningen.

Den er elegant designet, og jeg hæfter mig ved det
sekskantede hul, hvori den rustfrie møtrik ligger gemt,
og det er elegant, hvordan overgangen til sugekoppen
er præcist tilpasset.

JD-holderen er godt nok let og kan
flyde med selv tunge ure, men lige meget
hvad, så bør man altid have en snor i et
ur. Slår man først sit ur af, ligger det efter
få sekunder langt efter én, når man ror
kajak. Og ofte sker dette i bølger, og så er
det ekstra bøvlet at finde uret igen. Derfor
er den nye holder også forsynet med en
fin lille ring til at binde en snor i (man kan
også få den uden ringen). At man bør
binde en snor i sin holder, understøttes da
også af et par beretninger fra min egen
klub, hvor det et par gange er sket, at roere
har slået holderen af med pagajen. Oftest
i intervalpauserne, hvor rostilen godt kan
blive lidt flad. Og i frostvejr kan man i
øvrigt aldrig stole på en sugekop.
Holderen er som nævnt let og er
indvendigt printet i en luftig bikubeagtig
struktur. Den er elegant designet, og jeg
hæfter mig ved det sekskantede hul, hvori
den rustfrie møtrik ligger gemt, og det er

elegant, hvordan overgangen til sugekoppen er præcist tilpasset.
JD-holderen er lækker, og hvor de
første udgaver blev fremstillet på Silkeborg Bibliotek, ja så står der nu hele fire
3D-printere og okser løs for at mætte
markedet. Over 200 holdere er allerede
udskibet til otte forskellige lande.
Ikke alle kajakker er flade på dækket
foran cockpittet, og der vil formentlig være
både med vinklet dæk, hvor holderen ikke
kan sidde ordentligt. Det er således en
mulighed for JD Prints at kikke på at udvikle en holder med vinklede sugekopper,
men ellers er den bare lækker og veludført.
Prisen ligger på 150 kr. for standardfarven
sort, og 175 for kulørte modeller – hvilket
er helt passende.
Find JD Prints på Facebook og
Instagram og se meget mere.
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