
                         

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                        Solrød Strand den 02.10.2016 

Nyhedsbrev nr. 4 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben.  

Generalforsamling i Solrød Strand Kajakklub tors. den 13.10 

Dagsordenen er ikke helt klar endnu. Men foreløbig har formanden for 

social, kultur og fritidsudvalget Ivar Hougaard taget imod vores invitation 

angående bedre adgangsforhold til stranden. En diskussion vi ser frem til 

og måske har Ivar en løsning med. 

Desuden er bestyrelsen ved at forberede, at vi på generalforsamlingen 

skal debattere en mere ligelig fordeling af de spændende opgaver, der 

løbende er i en ung Kajakklub som vores. 

Så alt i alt ser det ud til at blive en spændende aften, som du ikke bør gå 

glip af. 

Meld dig til så hurtigt som muligt, så vi kan reservere et passende lokale 

For nærmere info: se klubbens vedtægter. Dagsorden og sted meddeles 

senere. Når de nærmere informationer kommer, bedes du tilmelde dig via 

www.rokort.dk  Vedtægterne kan ses på 

http://www.solrodkajak.dk/om/vedtaegter  

Køge Søspejdere havde en god tur og takker for lån af klubhus  

      

 

http://www.rokort.dk/
http://www.solrodkajak.dk/om/vedtaegter


 

 

Solrød Strand Kajakklub i pressen 

På det sidste har klubben været i/omtalt i pressen  

 

Og arrangementet med Team Solrød blev omtalt i en 

ejendomsmæglerannonce. Kajaksport som mulighed når man bor i Solrød 

Strand. 

 

 

 



 

En enestående oplevelse - fortælling om et instruktør 2 kursus  

Efter en veloverstået epp3 prøve, hvor egen færdighederne er i fokus, 

altså at du kan begå dig med rul, støttetag mv under hårdere forhold, var 

tiden kommet til epp2 instruktør kurset. Kajakken på taget og afsted til 

vandrerhjemmet i Kerteminde med hele oppakningen. Et rigtigt godt 

vandrehjem, som varmt kan anbefales. 

Jeg tog afsted fredag aften, så jeg var 100% fit for fight, når slaget skulle 

slås lørdag morgen.  Der var 12 tilmeldt og 2 epp3 instruktører - Michael 

og Søren. De var bare rigtig gode. 

Pensum kendte vi - men alligevel - nu skulle det vise sig om man kunne 

stå distancen. Formiddagen gik med teori - det der i vores håndbog - nu 

blot med ord på, så vi kunne spørge ind. Frokost i kajakklubben. 

(Sandwich). Kerteminde Kajakklub har alt, meget flotte forhold. 

Omklædning. Og så på vandet i lækkert vejr. 

Vi roede ud af havnen og ind i Kerteminde fjord, hvor der er fantastiske 

forhold til undervisning. Fladt vand og ikke særlig dybt - enhver instruktørs 

drøm, der underviser epp1 og 2.Vore instruktører underviste i forskellige 

epp3/4 ting med udgangspunkt i undervisningsmetodikker og vi lærte nye 

udtryk som IDEAS, VAK, progressiv, som vi senere selv skulle lære at 

hænge vores egen undervisning op på. Det var meget lærerigt og under-

holdende - vi lærte hinanden godt at kende.  

Vi stoppede ved 17 tiden. Efter bad og omklædning kørte vi til 

vandrerhjemmet. Jeg nåede 1/2 time på øjet og så var der spisning. Vi 

havde fået vores egen spisestue. Lækker kalvesteg, chokolademousse til 

dessert. Kaffe med små petit four. Efter aftensmaden fortsatte under-

visningen med navigation, turledelse og små opgaver. Kl. 22 stoppede vi 

og der blev tid til en stille godnat øl med gutterne fra Guldborgsund - 

Søren og Jan. 

Det var rigtig nemt at falde i søvn. 

Morgenmad kl. 8, smøre madpakker og så var det tid til mere teori. Denne 

gang om ansvar og jura ved turledelse, som person, klub, skole og 

arrangør. Og der blev gået i dybden. Igen relevant og spændende. 

Tid til at sige farvel til vandrerhjemmet - tak for god betjening og komme 

ned i klubben. Min kajak havde overnattet dernede - perfekt. I dag var det 

elevernes tur til at vise, at de havde forstået budskabet, så det var på med 

tørdragten og bugserlinen. Det var blæst op og blevet lidt køligere. Vi 

roede om i Kerteminde fjord igen. Vandstanden var blevet betydeligt 



lavere og pagajen stødte på bunden ind i mellem. Det var bedre dagen 

før.  

Nu skulle vi i ilden og undervise. Vi havde i forvejen valgt nogle emner. 

Effektiv fremadroning er jo min kæphest, så det skulle jeg jo nok kunne 

klare. Men ak - den gode forberedelse røg i vasken og forkerte tanker 

gennem mit hoved. Og kritikken var sønderlemmende og berettiget og det 

var godt - det blev jeg og de efterfølgende meget klogere af. Andre emner 

var bagror, telemark, sideforflytninger, lavt støttetag. Sammen med de 2 

elever fra Brøndby er det meningen, at vi mødes nogle gange og pudser 

det af inden prøven. Og så håber jeg, at Lars Jørgensen vil øse af sin 

viden. 

Frokost i det grønne og vanding af de allestedsnærværende buske. 

Hyggeligt. 

Så synes instruktørerne, at det var på tide at blive varmet ordentligt op 

med nye lege- det er også pensum. Jeg kunne stadig holde dampen oppe.  

Ud på vandet og nu skulle vi være turledere. En ad gangen skulle vi lede 

gruppen og instruktørens kritiske øjne hvilede på os. Det blev 

underholdende. Eleven, der skulle være turleder, blev sendt uden for 

hørevidde. Og så skulle der hittes på numre. Første instruks var at 

gruppen under roturen skulle forsøge sprede sig så meget som muligt 

over havnebassinet. Og en af os skulle kæntre. Turlederen styrede det 

flot. En ung gut på 24 år. 

Næste øvelse var jeg turleder. Jeg skulle føre gruppen ud på havet og 

rundt om molen. Min udfordring blev at nu var der 2 der plumpede i. 

I næste øvelse skulle jeg ligge midt sejlrenden og nægte at ro videre - 

apatisk. Jeg blev bugseret væk i sidste øjeblik inden jeg havnede på 

molen. Den øvelse var lidt svær for turlederen, for den havde vi ikke set 

komme. Så skulle jeg i vandet. Turlederen vidste ikke, at jeg ikke kunne 

klare en almindelig kammeratredning, men kun ville reagere positivt, hvis 

der var 2 om at redde mig. Jeg blev under vandet i mindst 15 sekunder, og 

da jeg kom op var jeg mere end almindelig konfus og spillede hjælpeløst 

fortabt. Den stakkels turleder troede virkelig på skuespillet og da samtidig 

redderen prøvede at tømme min kajak omvendt altså ved bagenden - var 

det næsten for meget. Men han fik styr situationen og jeg kom op - men 

han var rystet, men på den gode måde. 

Næste turleder blev udsat for en kæntring, hvor den kæntrede skubbede 

sin kajak langt væk. Det gik ikke så godt, for resten af gruppen fortsatte ud 

i åbent hav, uden at blive kaldt tilbage og turlederen synes selv, at han 

ville bugsere den løsgående kajak. Han mistede kajakken, da hans 

bugsertov var i udu. Lærerigt. 



 

En tilbage. Og hun fik den værste case. Hun skulle føre os ind i havnen og 

tilbage til klubhuset. Hvad hun ikke vidste, var, at vi skulle opføre os som 

kåde drenge med ADHD, indtil hun kaldte os ved navn.  

Efter hver øvelse fortalte instruktøren os hvad vi skulle have gjort. Som 

elever skulle vi bruge "SAFE" - stop, analyser, fokus, eksekver og 

begrebet "tur efter evne". 

Selvom det var alvorligt nok, blev det afviklet under megen morskab. Selv 

tog jeg lidt revanche fra min dårlige undervisning om morgenen og fik i 

tilgift ros for mine skuespillerevner.  

Det var blevet sent og lidt køligt. Vi sluttede af med selvredning og 

kammeratredning, hvor jeg lærte et trick med Heel hook ved kammerat-

redning. 

En lille bugsering blev det også til. Min makker fik besked på at ro 

baglæns og dernæst råbe udløs. Udløseren var bare væk og jeg blev 

hevet baglæns i vandet - hovsa. Jeg frøs lidt og skulle på toilettet - godt 

det sluttede her.  

Vi fik hver især en personlig evaluering, mit største problem er 

dåbsattesten altså smidighed sagde instruktøren og så gennemgik vi mine 

meritter i weekendens løb. 

Et godt kursus havde fundet sin afslutning. Nye venner og godt humør. 

Megen lærdom og erfaring. Stor ros til underviserne, de var meget dygtige 

og underholdende. 

Kurset er et krav for at kunne gå op til prøven og man skal være epp3 for 

at kunne deltage. 

Har du fået lyst træde i "den gamles fodspor" så kontakt mig. 

Mange hilsener Lars 

                    



 

 

Fra en klubtur 

 

Aftenroning 

Flere i klubben har talt om det, nogle har prøvet. Linket til ting man skal 

gøre/huske ved aftenroning var lagt på vor facebookside. 

 

 

http://onadventure.dk/natroning-i-havkajak-tips-til-at-ro-kajak-i-moerke/ 

Måske bliver der slået ture op? Nu hvor det bliver tidligt mørkt. 

 

http://onadventure.dk/natroning-i-havkajak-tips-til-at-ro-kajak-i-moerke/


   Fra en tur til København  

                                  

 

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  

PS. Har du fået tilmeldt dig til generalforsamlingen? www.rokort.dk  

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

