
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         Solrød Strand den 28.2.2016 

Nyhedsbrev nr. 34 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben. 

Fra bestyrelsen: 

På sidste bestyrelsesmøde blev der aftalt regler for opbevaring af kajakker i 

kajakhuset. De er gældende fra nu bort set fra kravet om min.100 roede km. pr. år. 

Denne regel træder i kraft fra 2017. Man kan altid læse de gældende regler og 

forskellige vejledninger på http://www.solrodkajak.dk/om/regler-og-vejledninger 

Opbevaring af kajakker Solrød Strand Kajakklub: 

I kajakhuset har vi et antal pladser, hvor medlemmer kan have deres egne kajakker liggende. Det er også muligt på det bagved 

liggende kajakstativ. Bestyrelsen fordeler kajakpladserne mellem klubbens kajakker og private kajakker. 

1. Et aktivt medlem kan få tildelt en plads, så længe der er ledige pladser. 

2. Et aktivt medlem er friroet (EPP2) og ror min. 100 km om året med udgangspunkt fra badebroen v/Klubhuset og 

deltagelse på klubbens officielle ture. (Registrering på klubbens system forventes.)* * Krav om min. roede km. er 

gældende fra 2017 

3. Aktive instruktører har førsteret til en plads. 

4. Medlemmer, der ror mest, prioriteres højst ved tildeling af pladser. 

5. Når alle pladser er optaget, oprettes en venteliste. Ventelisten administreres af bestyrelsen/administrator af 

kajakhuset. 

6. Overholdes pkt. 3 ikke – så kan man miste retten til sin kajakplads. Det kommer først på tale, hvis der er ansøgere 

på ventelisten, som opfylder pkt. 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere (længerevarende sygdom og 

lignende). 

7. Bestyrelsen meddeler i januar/februar, hvis medlemmet skal fjerne sin kajak før den nye sæson påbegyndes. 

8. Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak. 

9. Indehavere af private kajakpladser er tildelt en plads og ikke en speciel placering. Bestyrelsen kan til enhver tid 

ændre ens placering ud fra hensyn til klubbens tarv, og kan herunder bl.a. tage hensyn til roernes aktivitetsniveau. 

10. Klubben kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af din kajak – du skal selv sørge for at have den 

forsikret/afklaret med eget forsikringsselskab. 

11. Leje af kajakplads fastsættes af bestyrelsen. 

http://www.solrodkajak.dk/om/regler-og-vejledninger
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Mange er jo ikke så glade for at få hovedet 
under vand, men jeg tror alle deltagerne i 
fridykningskurset følte sig meget bedre tilpas 
under vandet efter kurset. Instruktøren 
Camilla begyndte med undervisning i at 
trække vejret således at tiden under 
udånding (8 sek.) blev dobbelt så lang som 
indåndingstiden (4 sek.) samtidig med, at 
man lærte at slappe helt af og udelukke 
forstyrrelser fra omgivelserne. 

 

 

Dernæst fulgte en serie dykninger, hvor vi efter indånding skulle synke ned under 

vandoverfladen, medens vi flød lettere sammenbøjede med hovedet under vand og 

holdt vejret. Camilla styrede, hvornår man skulle dykke ned og komme op igen, 

således at tiden under vand blev længere og længere (op til 2 min.). Jeg tror, de 

fleste blev forbavset over, hvor længe man kunne være neddykket samtidig med, at 

det føltes dejligt og befriende at komme væk fra støjen i svømmehallen. På sin vis 

oplevede man en art udvidelse af bevidstheden samtidig med, at barrierer blev 

nedbrudt. 

 

Til slut foretog vi samme øvelse, men 

sådan at vi to og to skiftedes til at dreje 

hinanden rundt og ned under vandet, 

svarende til når kajakken vælter rundt. 

Man oplevede således, at der faktisk er 

rigtig god tid til at komme på ret køl igen. 

Klapsalver til instruktøren for et interessant 

og lærerigt kursus.  

Steen 



Kajakyoga,  nu er det ved at være sidste chance  

Benyt Annetts tilbud om kajakyoga, der er nu kun få gange tilbage (5., 12., 19. marts 

og 2. april). Det er et rigtig godt tilbud, og når du har prøvet det, vil du sikket opleve 

en rigtig dejlig afslappet fornemmelse i kroppen. Prøvede du fridykningskursus, vil du 

opleve at yoga har nogle af de samme elementer. Tilmelding via www.rokort.dk  Læs 

om det her http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/kurser  

Tryggevælde Å- løbet den 24. april 2016  

 

Der efterlyses stadig en, der vil arrangere vores deltagelse i år? Er det dig? Det 
handler om at holde øje med, hvornår man kan tilmelde sig, lægge det på rokort og 
styre logistikken omkring kørsel. Der bliver hurtigt overtegnet, så man skal være 
hurtigt ude med tilmeldinger. Se nærmere 
http://www.koegekajak.dk/24--april---Tryggev%c3%a6lde-%c3%a5-Trim  
 

       

                                        

Er du den, der gør det? Skriv en mail til lars@golfsport.dk  

Nye medlemmer i klubben og opstartsforløbet 2016 

Kender du en eller flere, der har vist interesse for at ro havkajak? Den 9. marts 

annoncerer klubben åbent hus søndag den 13.3.2016 kl. 10.00 i lokalpressen. På 

mødet vil der blive fortalt om opstatsforløbet 2016. Du kan læse om opstartsforløbet 

her http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/opstartskursus  

Bestyrelsen vil være til stede, men du er også velkommen, så nye medlemmer vil 

opleve at det er en klub, hvor mænd og kvinder i alle aldre er aktive. 

Vil du have et ”Smugkik” på annoncen kan du se på den her 

http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2016   

http://www.rokort.dk/
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/kurser
http://www.koegekajak.dk/24--april---Tryggev%c3%a6lde-%c3%a5-Trim
mailto:lars@golfsport.dk
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/opstartskursus
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2016


 

Vi er på vej mod sommersæsonen! 

                  

Indtil da, er der jo de gode timer i svømmehallen! 

Der bliver grint, leget, diskuteret, hyggesnakket, øvet, svømmet, når vi mødes i 
svømmehallen om lørdagen. Man kan dygtiggøre sig selv og blive udfordret. Og når 
det hele er slut mødes vi bagefter i saunaen, hvor gavmilde sjæle nogle gange har en 
iskold øl med. Det er smadder hyggeligt. Vil du gerne have hjælp til en kajakøvelse, 
er der stort set altid en hjælpsom instruktør, som hellere end gerne vil hjælpe dig. Det 
er bare at spørge. Vandet i svømmehallen er meget lækkert. Varmt og stort set fri for 
klor - jeg kan ikke mærke noget og får ikke røde øjne. Vi svømmer fra kl.15.15 og fra 
kl. 16 sætter kajakker i vandet. Så kom og vær med - det er spændende, det er gratis 
og det er sundt både for sjæl og krop. 
Lars 

Billeder til hjemmesiden og informationer til kommende nyhedsbreve modtages med 

tak  Billeder der lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden.   

Mange venlige hilsner 

                                                                                            Klaus 

                                                                              kajak.klaus@gmail.com          

                                                                                      

mailto:kajak.klaus@gmail.com

