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Nyhedsbrev nr. 18 

Her følger nyhedsbrev med informationer fra forskellig side i klubben.  
 
Fra bestyrelsen 
 
Formanden valgt ind Solrød Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Det er dem, der 
bestemmer fordelingen af midler m.v. til folkeoplysning herunder idræt. Formandens 
opstilling skyldes først og fremmest ønsket om at få et politisk netværk, der kan 
være en hjælp i forbindelse med opførelse af vort kommende klubhus. Tillykke med 
valget! 
 
Hvis det hele flasker sig, så har vi fået en container til omklædning og bad/toilet og 
kan indrette 4. sektion i kajakhuset til kajakker (16 stk.)  
 
Og hvis heldet rigtig smiler til os, så har vi også fået penge til yderligere 7-8 
klubkajakker, som skal være af meget høj kvalitet. Det vil det kompetente materiale 
udvalg sikre os. 
 
Fra kassereren  
 
Kontingent for 2014 bedes indbetalt inden udgangen af februar 2014. 
Se  http://www.solrodkajak.dk/om/priser 
 

Hent viden og inspiration på nettet 

Filmen ”Sikker Havkajak” handler om sikker havkajakroning. Filmen er produceret af 
Adventurefilm med støtte fra Friluftsrådet og Foreningen Østifterne. Med råd og 
vejledning fra Dansk Kano og Kajak Forbund og Søsportens sikkerhedsråd. Filmen 
”Sikker Havkajak” berører emner som: Udstyr og beklædning, teknik, redninger på 
vandet samt færdsel i naturen. Den er frit tilgængelig på Youtube. Se kajakfilmen på 

http://www.youtube.com/watch?v=mD-FDh50wJ8 

Rulleteknik 

http://www.youtube.com/watch?v=v-riOC8poAs  
= er en super instruktion i rulleteknik 

http://www.solrodkajak.dk/om/priser
http://www.youtube.com/watch?v=mD-FDh50wJ8
http://www.youtube.com/watch?v=v-riOC8poAs


Billeder fra facebooksiden 
 
Klubben er også på facebook, hvis du har en profil, kan du se med der. 
 
Ikke just kajakvejr for søndagssejlere 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                

 

 
 
Standerhejsning – søndag d. 4. maj 2014 kl. 10.00 
Sæt kryds i kalenderen. Vejret bliver bedre end ovenstående!!!  
 



Kursus i  KAJAK-YOGA 

Fitnesscentrene gør det….Erik B Jørgensen gør det…Vi gør det….. 

Yoga en glimrende skadesforebyggende træning, som både går ind på smidighed, 

styrke, balance, koordination og mental træning. Solrød Strand Kajakklub tilbyder nu 

et kursusforløb på 5 gange med fokus på øvelser, der er særligt velegnede for os 

kajakroere. Der kræves ingen særlige forudsætninger, idet træningen kan tilpasses 

den enkeltes behov. 

Kurset vil foregå i Solrød Idrætscenter 5 lørdage i træk med opstart lørdag den 

15.3.2014 Tidspunktet vil være fra kl. 14-15.15 

Man kan deltage 1-2 alle gange. Medbring et liggeunderlag, et tæppe, evt. en pude 

og en strop/bælte. Kurset vil fra gang til gang blive opslået på ”rokort”, og du må 

meget gerne tilmelde dig på forhånd af hensyn til instruktørens mentale 

forberedelse.  

Instruktør: Annett Levy Andersen  

Sommerklubturen 2014 
Der er stadig masser af plads til vores sommertur – drømmeturen for Havkajak i det 
sydfynske øhav. Alle EPP1’ere kan være med. Meld dig til på rokort. 
Sidder du og har lyst til at få undervisning i svømmehallen, så skriv til l 
lars@golfsport.dk   – de kurser vi har afholdt har været velbesøgt. 
 
Fra hjemmesideudvalget   
Det er fint, at der bliver lagt billeder ud på facebook, men vi ser også gerne, at der 
også kommer nogle på hjemmesiden. Send dem til kajak.klaus@gmail.com og jeg 
vil lægge dem på. 
 
Morgentur  
 

    
 
 
Tryggevælde Å løbet bliver den 27. april 2014 
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