
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         Solrød Strand den 30.3.2016 

Nyhedsbrev nr. 35 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben. 

Åbent hus arrangement den 13. marts: 

Klubben afholdt et velbesøgt Åbent hus arrangement den 13. marts. Der mødte ca. 

25 interesserede op, for at høre om mulighederne for at ro kajak. Formanden bød 

velkommen, fortalte om Solrød Strand Kajakklub og de mange muligheder som 

klubben tilbyder. Derpå var der fremvisning af faciliteterne og mulighed for at få svar 

fra instruktørerne, og de fremmødte medlemmer. Der var en hyggelig stemning og 

Marianne sørgede for kaffe og brød. Der har været annoncer, små artikler og anden 

promovering af klubben. Initiativerne har resulteret i indmeldte medlemmer med 

EPP2 og ca.12- 15 har tilmeldt sig det særlige opstartsforløb. Velkommen til! 

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

Tag godt imod de nye   

                                                                                                                         

          

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


 
Kontingent fra den 1.4.2016 til 31.3.2017 
 
Så er det tid til at indbetale kontingent mv. til Klubben. Frist er senest den 14. april. 

Kontingenter for en sæson (1. april 2016 - 31. marts 2017): 

 Aktive medlemmer:     600 kr. 

 Interessemedlemmer: 100 kr. 

 Opstartsforløb 2016  1975 kr. 

 

Kajakleje / -opbevaring 

 Opbevaring af kajak i Kajakhuset: 350 kr. 

 Opbevaring i “Lille Kajakhus” (åbent opbevaringssted): 100 kr. 

Brug af klubkajak: 700 kr. 

 

 Kajakkurser 

Kursus EPP1 300 kr. 

Kursus EPP2 650 kr. inkl. bevis. 

Er inkluderet i betalingen for opstartsforløb. 

 

Betalingsinformationer 

Indbetaling sker til følgende konto: 

Nordea 

Reg.nr.: 2344 

Kontonr.: 8976 809 786 

Husk at skrive dit navn – ellers ved vi ikke, hvem der har betalt, tak  

Venlig hilsen Michael, kassereren  
 
Til medlemmer der har betalt for leje af kajakplads 

Nye numre med vignetter udleveres ved klubbens standerhejsning/arbejdsweek-end 

søndag den 1. maj. fra kl. 10. Vi står klar med acetone, så du kan få vignetten sat 

ordentlig sat på. Vignetterne er lidt mindre, så de passer bedre til kajakkerne. 

Kan du ikke møde op denne dag og har du betalt pladsleje for 2016, bliver dit 

nummer og nye vignette for 2016 lagt på din kajak under elastikkerne. Hus at sætte 

den ordentlig på - vi har ikke ekstra! 



 

 

Såfremt Solrød Strand Kajakklub den. 1. maj 2016 ikke har registreret indbetaling på 

klubbens konto for pladsleje 2016, vil den pågældende kajak blive fjernet fra 

kajakhuset og blive placeret i terrænet bag det åbne kajakhus. Du vil modtage en mail 

først. 

Evt. ledige pladser vil herefter blive tildelt AKTIVE medlemmer med kajak- kilometre 

ifr. Rokort på kajakhusets venteliste. Se reglerne http://www.solrodkajak.dk/om/regler-

og-vejledninger  

 Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen  
 gearkassen@pc.dk eller kajakhusbestyrer Jean Erik Hjordt jehjordt@hotmail.dk  
 
Opdatering på kursustilmeldingerne 
 
Der er på nuværende tidspunkt stadig ledige pladser på flg. hold: 
Mandag aften 2 - tirsdag aften 2 - tirsdag formiddag 6 
 
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/opstartskursus  
 
 
Luft i kajakhuset 
 
Hvis du har været forbi kajakhuset, har du set at der pt. er den 9 ”huller” i rækken. Det 
skyldes, at der er 6 kajakker på ”værft” til reparation og de 3 svømmehalskajakker 
skal have plads, når sommersæsonen går i gang. 
 

                          
                         Gammelt billede af kajakhuset, før ombygningen. 
 
Temperaturen er i stigning 
I øjeblikket er vandtemperaturen 6-7 C og så er det stadig ”vintersejlads”. Når vandet 
når 10 C er det alm. sæson, men beklædning er jo som altid efter forholdene. 
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Turen til Svendborg 
Har du ikke hørt om den, kan du læse nærmere på 
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer  
 

                          
 
 
Redninger 
Lørdag den 27. feb. blev der afholdt kursus i redninger. Der blev vist og trænet 
forskellige teknikker Heel Hock, Re Entry og Eskimoredning. Det var et fint kursus 
arrangeret af formanden. De afprøvede teknikker kan ses på www.youtube.com Det 
er dog ikke medlemmer fra Solrød Strand Kajakklub, der viser teknikkerne. Farvandet 
var også roligere i svømmehallen  Se fx: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j-zpJQeiaNc  
 
Tryggevælde Å- løbet den 24. april 2016 

Der efterlyses stadig en, der vil arrangere vores deltagelse i år? Er det dig? Dette er 
3. og sidste udkald. 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. Da siv og anden bevoksning ikke er 
kommet så meget i gang, på denne årstid, er der en særlig flot udsigt, når man sejler 
på åen. Se nærmere 
 
http://www.koegekajak.dk/24--april---Tryggev%c3%a6lde-%c3%a5-Trim  
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Kommende vigtige datoer: 
 
 2. og 9. april øvelser i svømmehal for deltagere i Opstartsforløb 2016. (Der kan 
stadig svømmes fra 15.00 til 16. Varmtvandsbassin og sauna er også til rådighed, for 
ikke deltagere i Opstartsforløbet.) 
 
 2. april Sidste gang med Kajakyoga i denne vintersæson 
 
1. maj Standerhejsning og arbejdsdag kl. 10, mere info følger. 
 

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          
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