
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        Solrød Strand den 22.6.2016 

Nyhedsbrev nr. 37 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben. 

Der er mange, der skal have et stort tillykke fra os alle: 

Tillykke til de nye EPP1´ere: Niels, Mikkel, Claus, Laila, Ditte, Tracy, Tine, Priscilla, 

Kirsten, Jens, Silvia, Gerhard, Karsten, Lise og Kenneth. 

Tillykke til Leif Ellerbek der nu er EPP2 instruktør og formanden der nu er EPP3´er. 

Klubbens mål er at alle har EPP2, både for at få gode oplevelser på vandet og for 

sikkerhedens skyld. EPP2 er en del af opstartforløbet. Der kommer mere info senere, 

men allerede nu kan det oplyses at tirsdagsholdet om formiddagen starter den 19.7 

og der kommer hold efter den 1. august. Er du EPP1 fra tidligere år og går og tænker 

på at det er tid til at blive EPP2`er? Så hold øje med mail om kurser. 

Kajakbukke ved kajakhuset 

 

    

Desværre er SSKA udsat for hærværk og tyveri og vi har erfaret, at nogle har stjålet 

træ og kajakbukke fra klubbens område for derefter at brænde det af i bål ved 

klitterne eller på stranden. I har fået en mail om dette. Det er for øvrigt politianmeldt 

og der arbejdes med at sikre vore faciliteter.  

 

 



Turen til Svendborg  

Lige om lidt er der den dejlige årlige klubtur. Materialet er udsendt til deltagerne. Vi 

glæder os. Dejligt, at Lene igen i år står for koordineringen af aftensmaden. Fik du 

svaret på hendes mail? 

            

 

Thurø rundt den 21. august 

Se vedhæftede materiale  

 

En af fordelene ved at bo i Solrød Strand 

Kajakklubben er med i brochuren: ”Solrød kommune det bedste sted at leve og bo i 

hovedstadsområdet” Lars Jørgensen i kajakken er med på side 15. 

http://www.solrod.dk/media/2094305/solrod-kommune.pdf 

 
Tur i København med EPP1 den 18. juni. 
 
Flot tilmelding til turen, 
dejligt. 
Turen startede ved 
kajakhuset med læsning af 
vores klub trailer, så blev 
også det prøvet for første 
gang for flere medlemmer. 
 
Aflæsning af trailer ved de 
gamle kanonbåde huse, bag 
operaen, omklædning og 
isætning, orientering om 
turen og sikkerheden.Efter 
lidt udfordringer med at få 
tilpasset sprayskirt, kom alle 
afsted.  
 

http://www.solrod.dk/media/2094305/solrod-kommune.pdf


 
Vi sejlede mod Papirøen, med en del 
trafik, spændende når det er første 
gang -  
Ind i Christianshavns kanal, fint vejr og 
gode oplevelser både på vandet og på 
land. 
 
Videre til Holmens kanal, hvor 
kanalrundfart båden næsten ikke kan 
komme rundt i svinget. 
 

Her så også, nogle af os, skulpturer i vandet - altid et syn værdig. 
 
Så sejlede vi til Nyhavn, hvor vi gik på land via flåden som de gamle træskibe 
anvender når der skal males og udbedres skader på deres flotte skibe. 
Mens vi sad på kajen, spiste vi vores medbragte mad, kage og kaffe - der er ikke 
noget så godt som frokost under en sejltur. 
 
 
Efter frokost satte vi atter alle både i vandet, de havde ligget i lag på flåden, så det 
var med at være klar når ens kajak kom frem og blev sat i vandet. 
Turen op mod Langelinie forbi og under skuespilhuset, gav netop denne dag 
mulighed for at se lidt på tårnspring fra operahusets tag.  
 

                               
 
 
Imponerende at de tør og hvad de kan nå på de 27 meter ned. Vi var ikke de eneste 
der så på udspringere, der var vist omkring 40.000 mennesker alt i alt.                                                            
Nu var dagen ved at være gået og vi sejlede mod Langelinie for at krydse det store 
havnebassin ved Krudtudløbet, her var det med at holde øje med trafikken og komme 
frem i samlet flok, det gik rigtig fint. 
 
 



 
 
 
Vi sejlede langs Krudtløbsvej, til overbæringen ved Kongebroen, så blev ud og 
indstigning øvet endnu engang :-) 
Lige efter overbæringen var vi ved vores udgangspunkt, og vi kunne atter laste vore 
kajakker på traileren, skifte tøj, køre hjem til kajakhuset, hvor alt blev skyllet og lagt 
på plads. 
 

Med venlig hilsen 

Kurt 

 

Mange spændende ture 

Der er foretaget mange spændende ture her på det sidste. Se billederne på 

hjemmesiden http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016  Har du været på en tur 

hvor der har været noget særligt at bemærke/beskrive, vil det være super, hvis du 

skriver et par ord om det til mig. Det kan så komme i Nyhedsbrevet og oplevelserne, 

inspiration til ture kan så blive delt imellem os ligesom det ovenstående og  indlæg . 

Det vil være dejligt. 

Fedtemøj  

Udover fedtemøj/ meget dyb tang ved lokal strand :-(  

var der pandekager hos  Køge søspejdere  

.Kurt 

 
 

 
 
 
 
 
Se videoklip på 
facebook.com den 
offentlige gruppe Solrød 
Strand Kajakklub 
 
 
Er du på facebook kan 
du også selv lægge ting 
ud, når du har tilmeldt 
dig. 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016


 

Du anmoder om at blive medlem ved at klikke på knappen "Bliv medlem af gruppen". 

Gruppen tilgås på denne 

adressehttps://www.facebook.com/groups/1557328377819031/   eller ved at søge på 

”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook. 

Rotracker  

Kim har været venlig og afprøve rotrackeren som en app. som www.rokort.dk tilbyder. 

Der har været en del vanskeligheder, som vi har gjort opmærksom på overfor 

udvikleren. Det har indtil nu udløst 2 opdateringer af app´en. Det går fremad, men der 

er stadig lidt omkring visning af slutpunkt. Del gerne din oplevelser med os. Skriv til 

kajak.klaus@gmail.com  

Billeder til hjemmesiden, tekster 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         

                                                                                      

                                                                               www.solrodkajak.dk  
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