
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        Solrød Strand den 5.7.2016 

Nyhedsbrev nr. 38 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben. 

Klubtur Tåsinge 2016 om turene 

              

1.dag 

Kajakkerne blev læsset 8.30 og alle hjalp til  

Det regnede lidt ved ankomst til Vindebyøre Camping, så vi udskød start til 13.00, så 

13.30. Kl.14.00 kom vi af sted. 

Det blev en lille hyggelig tur til først til Svendborg Havn, hernæst Troense købmand 

hvor de fleste spiste is.  

Marianne fodrede ænder i kajakken. 

Til sidst rundede vi Kidholm for 

herefter at sejle hjemad. Det var en 

hyggelig tur på 12 km. Aftensmaden 

var glimrende kødsauce med diverse 

tilbehør og egne drikkevarer   nogen 

gik tidligt til køjs. 



 

 

2.dag 

Briefing fra morgenstunden sagde forholdsvis godt vejr ingen regn, men en del blæst 

derfor ikke tur rundt om hele Thurø. Vi startede op kl. 10. og sejlede gennem Skårup 

Sund til Smørmosen Camping, hvor frokosten blev indtaget lidt tidligt  

           

Nogle spise hotdog og ristede….  Herefter blev gruppen delt op. Første gruppe 

sejlede hjem forbi campingpladsen og videre til Svendborgsundbroen  

         

                           

for herefter at sejle i havn og shoppe i Svendborg. Anden gruppe sejlede hjem og 

sidste gruppe forsøgte sig rundt om Thurø. Alt fra 12 til 20 km. 



Aftensmaden var lækre hjemmelavede deller med kartoffelsalat, tomatsalat og råkost 

fra dagen før. 

Dag 3 

Vi havde briefing kl. 9.00 da vejrudsigten dagen i forvejen så lidt truende ud, og 

kunne dermed ødelægge planen for dagen. Dét gjorde den. Det blev ikke Ø-hop-

turen syd for Tåsinge, men i stedet en tur til Valdemar Slot i læ for vinden. Vi havde 

afgang kl. 11.00. En lille gruppe havde forinden lavet en morgentur til henholdsvis 

Svendborg sundbroen og Svendborg Havn.  

          

Frokosten blev spist ved Valdemar Slot og herefter tog en gruppe direkte hjem, og de 

øvrige tog øst om Thurø, hvilket gav en god bølgetur mod Thurøs sydøstlige spids. 

Alle fik en god tur fra 12 til 24 km. 

                                    

Herefter kom de 2 sømænd i havn fra deres krævende tur fra Sjælland over Lohals 

og til Tåsinge.  

 



Festmiddagen var suveræn og ubeskrivelig. 

 

Dag 4 

Efter en hyggelig klubtur med en masse god oplevelser, og også en del regn, blev det 

besluttet ikke at lave nogen officiel arrangeret rotur denne dag. Senere besluttede 

alle at køre hjem. Hytterne blev rengjort og traileren pakket ved titiden hvorefter vi 

kørte hjem. 0 km sejlet  

 

Det har været en fantastisk tur på trods af regn og blæst. 

Venlig hilsen 

Hytte 6 (Kirsten, Ole og Marianne) 

 

Der er lagt en del billeder på hjemmesiden. 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016 Husk at man skal være lidt tålmodig- 

når man lukker op, pga. den store mængde billeder vi har at glæde os over. 

Flere modtages gerne i mapper dag 1, dag 2 osv. Tak  

 

Lidt ekstra om sommerklubturen ( især for dem, der ikke var med)   

Vindebyøre Camping er beliggende meget smukt på Tåsinge ud til Svendborgsund. 

Det var nemt at komme i vandet direkte fra pladsen. Denne campingplads har en 

meget høj standard og gav os fine muligheder for at dyrke det sociale, også når vi 

ikke var på vandet. 

       

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


      

Campingpladsen har et stort fællesrum, hvor der både er køkkenfaciliteter, service og 

opvaskemaskine. Det var rigtig dejligt, at vi kunne spise sammen sådan et sted, og 

kunne nyde den dejlige fællesmad, som var udelegeret til 3 grupper. Et supergodt 

koncept, som også kørte sidste år.  

         

Det var også her, at den traditionsrige ”kajakbanko” kunne afvikles. Tænker du, at det 

handler om kajakker og teknik? Nej, det gør det ikke, men man skal følge godt med. 

Præmierne var igen i år af sådan en karakter, at det var nemt at dele ud af til de 

omkringsiddende, og det faldt i god jord. 

I det hele taget var campingpladsen faciliteter på et højt niveau, og hytterne var også 

rigtig gode. Enkelte hytter var tilmed i stand til at opsuge ”snorken”, eller var vi bare 

så trætte, at vi alle sov?   

        

 



Det gode ved at komme andre steder hen er, at man oplever andre udfordringer.  

Det, at opleve strøm ved Thurø-dæmningen, var spændende, og den type bølger, vi 

oplevede ved Valdemar slot, kender mange af os vist heller ikke. Selvom vejret 

drillede lidt, nød vi det smukke landskab og farvandet, vi kom rundt i, og vi fik det 

bedste ud af mulighederne. 

Det, at man hver dag og undervejs kunne vælge det niveau, som passede en, tror 

jeg, mange satte pris på. Formanden og Kurt sørgede for en fin turledelse og påtog 

sig den opgave, at alle var vel tilpas på turene. Tak for det. Alle deltager bidrog til den 

gode og hyggelige stemning på turen, men en særlig stor tak til formanden, for at han 

igen i år arrangerede sommerklubturen. Nogle af os ved, at det er et stort 

arbejde/ansvar at arrangere en tur for en gruppe, om det så er en skoleklasse, 

spejdergruppe eller en flok glade kajakroere.   

 

 

 Jeg har været med på alle 

sommerklubturene, og også denne 

var rigtig god. Så hvis du spørger mig, 

er der ingen tvivl om, at man har stor 

glæde af at deltage. Så prøv det, når 

det næste gang bliver muligt. Du vil 

ikke fortryde det.  

Vi ses på vandet 

Mange venlige hilsner Klaus 

 

 

Aktive roere nye som erfarne  

På rokort kan man se at nu har 74 roere logget deres ture. Nu er der roet 8238.6 km i 
denne sæson af 30 kvinder og 44 mænd. Den nye årgang fra Opstartsforløbet 2016 
er aktive både med at arrangere ture og komme på vandet. Det tegner rigtig godt. 

EPP2 –kurser 

Er du endnu ikke kommet i gang med at melde dig til EPP2 så se nærmere her  

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

 

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


 

Djuva armbånd 

Du kan på www.djuva.dk bestille et personligt ID-armbånd, med netop dén tekst, som 

du ønsker. Armbåndet er lavet af gennemfarvet silikone – der findes i 12 forskellige 

farver. Navneskiltet og låsen er lavet af rustfrit stål – i farverne rustfrit stål eller sort. 

Farverne kan du se på firmaets hjemmeside – eller du kan se de 10 farver her. 

                  

 

Normalprisen er 249,00 kr. – som medlem af Solrød Strand Kajakklub kan du købe 

det for 199,00 kr. Herrer vil typisk vælge model Beat, der har plads til seks linjers fri 

tekst. Kvinder vil typisk vælge den lidt mindre model Beat Trim, der har plads til fem 

linjers fri tekst. Hvis du er interesseret, kan du gå ind på www.djuva.dk og selv skrive 

netop den tekst, som du mener, vil hjælpe dig og dine pårørende, hvis uheldet er ude. 

Vær præcis når du taster din tekst. Djuva lasergraverer din tekst – med eller uden slå- 

og stavefejl. Når du åbner din indkøbskurv, skal du i feltet voucher skrive Kajak 

Hvis du har gjort det korrekt, vil prisen automatisk falde fra 249 til 199 kr. Du betaler 

direkte på hjemmesiden med dit kreditkort. Du kan afhente dit armbånd hos Djuva i 

Hundige – eller du kan få det tilsendt i en prøvepose (porto tillægges). 

Venlig hilsen 

Bjørn-Erik 

 

 

 

http://www.djuva.dk/
http://www.djuva.dk/


Formanden anbefaler 

http://vorespuls.dk/guide/find-den-rigtige-pagaj-til-dig  

Mange spændende ture 

Der bliver foretaget mange spændende ture i klubben. Har du været på en tur, hvor 

der har været noget at bemærke/beskrive, vil det være super, hvis du skriver et par 

ord om det til mig, gerne med udvalgte billeder. Det kan så komme i Nyhedsbrevet og 

oplevelserne/ inspirationen til ture, kan så blive delt imellem os. 

Se billeder på hjemmesiden http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016 Som altid 

modtages billeder, informationer mv. 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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