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Nyhedsbrev nr. 39 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben. 

Nyt opstartskursus EPP1 

Her på det sidst har der været en del prøvesejladser og det har resulteret i et nyt 

EEP1 kursus. Det kører den 10., 17., 25. og 31. aug. fra kl. 17.30 til 20.30. 

Undervisere er Lars Juhl, Kirsten og Jean. De får opstartforløbet til nedsat pris kr. 

1775 pga. den sene start. 

Baffin P3 

Nu har klubben fået en helt ny Baffin P3 gul til roere + 190 cm/ + 100 kg. Den kan 

reserveres på rokort, men har ikke fundet sin endelige plads i kajakhuset endnu, men 

den skulle være til at finde. 

Kano og kajakbladet 

Med mindre du er meget ”nyt” medlem i klubben, burde du have modtaget/ får du det 

en af de nærmeste dage. Henvend dig til kassereren Michael hvis det ikke dukket op  

michael.brondt@nobina.dk  

Klubben har rettet henvendelse til kommunen 

”Kære Niels, Ivar og Jens    

En smal gangbro fra Østre Strandvejs slutning ned til vandkanten.  

Pt er svellevejen belagt med et tykt lag sand. Det betyder, at alle hjulkøretøjer, som er med 
rugbrødsmotor ikke kan komme igennem. De sidste 40 meter er endnu værre.  

Det er en meget stor belastning, når man skal dyrke sin sport og for vore ældre medborgere 
og kvinderne er det næsten umuligt at trække kajakken gennem sandet og ned til 
vandkanten. Det er hæmmende for udviklingen af kajaksport i Solrød. 

  

Vi vil derfor foreslå, at kommunen udarbejder et forslag til en gangbro i minimal højde og 
som føres i den ene side af vejen, muligvis udenfor svellevejen. Gangbroen behøver for 

mailto:michael.brondt@nobina.dk


kajakklubbens vedkommende kun at være ca. 80 cm bred – men når nu proppen er af – så 
skal den nok være lidt bredere af hensyn til kørestole og rollatorer. 

Der skal skiltes med, at gangbroen er forbeholdt disse typer brugere og, at varigt ophold ikke 
er tilladt. 

Nærmest vandet kan man lave en aftagelig del, så strandrensningen kan komme til.  

Jeg foreslår, at finansieringen tilvejebringes gennem et tilskud fra en handicappulje, et 
tilskud fra Team Solrød, som kajakklubben beder om og endelig vil kajakklubben også gerne 
selv byde ind med et rimeligt kontant tilskud. Umiddelbart ser jeg ingen driftsomkostninger 
forbundet med dette.  

Det er vort håb, at Solrød Kommune vil se positivt på forslaget. 

Mange hilsener 

Lars Juhl 

Solrød Strand Kajakklub 

Formand   

51 34 73 57 

lars@golfsport.dk 

  

PS. Ovenstående er sendt til borgmesteren, formanden for socialudvalget og chefen 
for teknisk forvaltning. 

Formanden vil orientere om kommunens reaktion på henvendelsen, når den kommer. 

 

 

Klubben har nu et laminerings- apparat  

Når man skal ukendte steder hen på tur, kan 

det være praktisk at have et kort med, der kan 

tåle vand. Klubben har nu investeret i 

laminerings- apparat. Det er placeret i 

klubhuset og er enkelt at betjene. Husk blot at 

slukke og tage stikket ud, når du er færdig. Der 

er folie til at laminere med ved apparatet og 

når det er brugt op, findes der mere på en 

hylde i skabet nedenunder.  

mailto:lars@golfsport.dk


Turen til Samsø 

Formanden havde fået kendskab til et godt oplæg til en tur rundt om Samsø, der blev 

annonceret i Nyhedsbrev nr. 33. Tidligt på året blev turen slået op på www.rokort.dk ,  

og vi var i alt 7, der meldte os: Lars, Steen, Karsten, Mogens, John, Michael og 

Klaus. Det var en tur, hvor vi skulle have det ”hele” med i kajakkerne dvs. telt, 

sovepose, kost osv. Vi holdt et par møder, hvor vi snakkede om, hvad vi skulle 

medbringe. Egne og andres erfaringer blev inddraget. Nogle prøvepakkede deres 

kajak og konstaterede, hvor meget/ hvor lidt der kan være i en kajak. Undervejs fandt 

vi dog ud af, at vi havde rigeligt med af al ting, og at man i realiteten kan klare sig 

med få velvalgte ting.  

                   

 

Vi mødtes aftenen inden vi skulle af sted, pakkede traileren og morgenen efter kørte 

vi i to biler til Kalundborg og tog færgen til Ballen Færgehavn på Samsø. Vejrudsigten 

var ikke den allerbedste for turen, da der var varslet meget vind og en del bølger. Vi 

valgte, at turen rundt om Samsø skulle gå mod uret og første trin var fra Ballen til 

Klitgaard camping en tur på 25 km. Vi lagde ud med venligt vejr 6 m/s fra syd, der 

drejede mod vest, og vi kom frem til campingpladsen. Undervejs fik vi både bølger 

bagfra, fladt vand og blæst. 

Vi havde fået lov til slå telt op ved stranden tæt på kajakkerne. Kajakkerne fik dog 

ikke lov til at ligge i fred, for lige pludselig kom de bølger som katamaranfærgen fra 

Molslinjen, en af verdens hurtigste færger, lavede og kajakkerne fik pludselig vand 

under sig igen. De så ikke ud af så meget, men effekten var stor. Kajakkerne måtte 

så meget længere op på stranden, end vi havde forestillet os.  

http://www.rokort.dk/


  

Teltene blev rejst lige inden, det begyndte at småregne. Vi lavede mad og fik afprøvet 

frysetørret mad. Det var udmærket, og der blev udvekslet erfaringer om det, der blev 

indtaget. Enkelte fandt ud af, at når der stod, at det var en dobbelt portion, så var der 

rigeligt. Noget vin fik vi da også og halvdelen af os fandt teltene inden det blev mørkt. 

Andre syntes, at det var lidt for tidligt at gå til ro, og der skulle også tjekkes, hvad der 

er op og ned på en dåse. Det er vist ikke så nemt, når det er mørkt…..      

Roen faldt over teltlejren, og bølgernes brusen blev ind imellem overdøvet af 

menneskelige sovelyde, eller var det blæsten? 

          

 

 



Under morgenmaden blev det drøftet, om vejrudsigten var til hele vejen rundt, eller 

om vi måtte ændre turen efter vejret. Det ville blive en meget hård tur, og med den 

ekstra stressfaktor, at vi skulle nå færgen om søndagen, og det var tilmed dagens 

sidste. Turen skulle være en fornøjelse og en god oplevelse. Vi valgte derfor at tage 

op se, hvordan det så ud ved Issehoved.  Der var de kraftige bølger og den blæst, de 

havde lovet, og vi blev hurtigt enige om, at vi skulle holde os på østsiden af Samsø. 

Vi gik i land og så det spændende og flotte landskab, noget som vi talte om, at det 

bør vi gøre noget mere, når vi er på tur.   

Formanden ringede til Samsø Ro og Kajakklub og fik en aftale om, at vi kunne 

overnatte i deres klubhus. Turen gik så sydpå igen, og vinden var 10 m/s. fra vest og 

op til 15 m/s. i stødene, så der skulle arbejdes undervejs. Da vi skulle have 

frokostpause, havde vi lagt kajakkerne i passende afstand fra vandkanten - troede 

vi!!! Kajakkerne fik igen en tur, og denne gang tog bølgen en kajak med ud. John 

kastede sig resolut ud i vandet, svømmede og fik fanget kajakken. En præstation som 

han formentlig var den eneste af os, der kunne udføre. Han kom ind igen inden plan 

B, med at sætte en kajak ud i vandet, blev iværksat.  

           

         

    



          

 

Frokosten blev indtaget, og der blev indtaget både varme og kolde retter, og bortset 

fra en konservesdåse lavede en lille skade, faldt der ro over pausen. 

Dagens kajakdistance på 17 km. var fuldført, da vi nåede frem til Samsø Ro og 

Kajakklub. Den ligger flot og har meget fine faciliteter. De har en fantastisk god 

isætningsmulighed.  Vi gik en tur i den overskuelige samling huse, der er i Langør, og 

blev hurtigt enige om at støtte det lokale spisested og lade frysetørret mad være 

frysetørret mad. Vi fik take- away og det smagte dejligt. Der var lidt snak om, at 4 små 

kartofler pr. mand, måske var i underkanten til kajakroere, men det var lækker mad.  

               



Vi manglede intet undervejs på Samsøturen, der var masser af ”godbidder” af 

forskellig slags, og vi kunne snildt have taget en ekstra dag uden at mangle noget. 

Det med at lave turen på 4 dage i stedet for de 3, blev drøftet som en mulighed en 

anden gang.  

Efter en god nats søvn kom vi forholdsvis tidligt af sted. Vi roede ud i Stavns Fjord og 

så nogle af de mange skarvfugle, der yngler i området.  3 af os valgte at ro rundt om 

Kyholm, hvor der både var voldsomt vand med både bølger fra to sider samtidigt og 

fladt vand. Det var en forlængelse på 3 km. af turen på 20 km. til Ballen Færgehavn,   

              

  

Alle fik ellers deres sag for den dag med bølger op til 1 m. og 10 m/s. med op til 15 

m/s, i stødene. Det var stik modvind det meste af tiden, men bølgerne kom heldigvis 

lige forfra. 

Vi nåede frem til færgehavnen, fik pakket og klædt om, og der var tilmed tid til en 

velfortjent is. 

Det var skoleferiens sidste færge fra Samsø, Paradisøen - som den blev omtalt 

ombord. Vi fik et måltid mad, der bar mere præg af kvantitet, i modsætning til måltidet 

i Langør, der bar præg af kvalitet. 

Alle synes, det var en dejlig tur, med masse af flot natur, hyggelig omgangstone og 

godt kammeratskab. Ting der hører til en kajaktur med Solrød Strand Kajakklub. 

Du kan se flere billeder på  http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016  

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


Måske undrer du dig over, at vandet ser så roligt ud på billederne i forhold til 

beskrivelsen af turen? Grunden til det er, at vi kun havde overskud til at tage billeder, 

når det ind imellem var roligt vejr. Det kender du måske også selv? 

Man kunne fortælle meget mere om det, og det, og også om det, og især om 

det……..men du skal jo også videre i Nyhedsbrevet.  

Med de bedste kajakhilsner     

Klaus 

PS. Vi har lavet en Pakkeliste til inspiration, når der indgår overnatning på din 

kajaktur. Du kan se den her http://www.solrodkajak.dk/om/regler-og-vejledninger  

Den vil løbende blive revideret og inspiration fra dig er velkommen  

Smartphone  

 
Kolde fingre og smartphone er en dårlig kombination og kan give dig en falsk 
sikkerhed på din rotur, da skærmen reagerer på varme. Din rigtige løsning synes at 
være en billig trykknap udgave evt. med taletidskort i et vandtæt etui. På Samsø turen 
oplevede jeg problemet på flot sommerdag. Det blev også taget op på kursus om 
sejlads om vinteren. Jeg har set en i Elgiganten til små kr. 200,-. 

Formanden 

Billeder på hjemmesiden 

Jeg lægger de billeder jeg får tilsendt og de billeder, der er på vores facebook-side 

ind i billedarkivet på hjemmesiden. Hvis der ligger et billede på hjemmesiden, hvor du 

er med og som du ikke ønsker at det skal være på hjemmesiden, kan du rette 

henvendelse til mig og det bliver fjernet.  

 
Se på rokort, hvad der er af oplysninger på dig  
 
Når du er inde på rokort og klikker på dit navn, der står i højre hjørne kan du selv rette 
og tilføje en del oplysning om dig. Hvis du evt. retter din mail, bedes du også oplyse 

mig om det, så jeg kan rette det på maillisten, Tak  
Du kan evt. tjekke ud, om der mangler noget? 
 
 

 

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


Tur til Auralandsfjord og Nærøyfjorden 

Måske har du undret dig lidt over billederne på hjemmesiden fra Norge, hvad det var 

for en tur, for den var da ikke opslået nogen steder?  

Det var en tur som Snaptun Kajakklub ved Horsens lavede, og jeg var så heldig at få 

lov til at deltage. Turen gik til Auralandsfjord og Nærøyfjorden, der er sidefjorde til 

Sognefjorden og beliggende små 5 timers kørsel fra Oslo. 

Det var en kombineret vandre- og kajaktur. En vandretur på 19 km. ret anstrengende, 

men meget flot, Den tog 8 timer inkl. pauser at gå de 800 m. ned. Hvis man ikke før 

havde opdaget, at knæene var forbundet med underbenene, fandt jeg i hvert fald ud 

af det! Den anden var en tur på 20 km., der var ”anderledes behagelig”. Men det er jo 

kajakturen på 3 dage og 70 km., der måske har jeres interesse. Vi var 17 deltagere i 

14 kajakker, da der også var 2´er kajakker med. 

                      

Det var en tur, hvor man skulle have alt med på nær vand til 3 dage, og det var min 

første kajaktur med overnatning i telt. Første dag sejlede vi fra Flåm via 

Auralandsfjorden til Nærøyfjorden, der er UNESCO verdensarv. 

                     



Det var fantastisk flot og at sejle i det landskab, og var noget, jeg aldrig havde prøvet 

før. Det meste af dagen var der helt fladt vand og ingen vind. Man skulle blot være 

opmærksom på de dønninger, som turbådene lavede, og de var overraskkende store, 

når de kom og reflekterede fra fjeldet. Da vi kom ind i Nærøyfjorden, kom vi i stiv 

modvind og bølger, og der skulle arbejdes for at komme frem til det sted, hvor vi 

kunne slå telte op.  

                      

 

Der er ikke så mange steder, hvor man kan lægge til, da fjeldet mange steder går 

direkte ned i fjorden, og de steder hvor man kan, er der en del klipper/sten. På den 

måde ligner det lidt Bornholm. Kajakkerne skulle højt op, for ellers fik de ”tæsk” af 

klipperne. 

De steder, hvor man kan slå telt op, er meget få, og der var kun 3 steder i de 2 fjorde. 

Året før var der 4 fra Snaptun Kajakklub, der havde været oppe og taget turen, så de 

vidste, hvor mulighederne var. 

                           



 

Jeg fik slået teltet op, og jeg gjorde mine første erfaringer med frysetørret mad og det 

at leve uden kølemulighed. Der er faktisk mange muligheder, man skal bare have 

adgang til vand, og det tager man jo direkte i naturen. 

Vi lod teltene stå og sejlede ind til bunden af fjorden. Der var meget smukt, og det er 

helt forståeligt, at det er blevet UNESCO verdensarv. Der var helt stille (når man så 

bort fra turbådene.) Da vi så kom ind til bunden havnede vi i et ”turisthelvede”, der var 

i skærende kontrast til den oplevelse, vi havde på fjorden. Der var mange turister og 9 

ud af 10 var fra Asien, så Norge må have markedsført sig godt der. 

Vi vendte tilbage til fjorden og rodede mod vore telte. Den sidste dag tog vi så tilbage 

til Flåm.  

Det var en meget smuk tur, og jeg er meget glad for at have oplevet det. 

 

                   

Jeg blev modtaget meget fint og positivt af de andre og ja, kajakfolk er hyggelige, 

snaksaglige og hjælpsomme mennesker.  

Jeg fik vist ikke nævnt, at vi havde kajakkerne med på taget, og at den største udgift 

var færgeturen, der slugte ca. 3000 kr. af de små 5000 kr. som turen kostede i alt. 

Du kan se flere billeder på  http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016  

Klaus    

 

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


Indlæg til Nyhedsbrevene 

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  

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016
mailto:kajak.klaus@gmail.com
http://www.solrodkajak.dk/

