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Nyhedsbrev nr. 42 

Her følger lidt nyt fra forskellige sider i klubben.  

Generalforsamling torsdag den 13.10 i klubhuset 

25 medlemmer samt Ivar Haugaard Hansen deltog i generalforsamlingen. Der 

er vedhæftet referat og regnskab til denne udsendelse. 

      

Det bliver spændende at se, hvad det fremtidige samarbejde med Teknik og 

Miljø bringer. Kunne det blive noget i retning af ovenstående, vil det være 

super. Knækket på en ene version skulle delvis forbygge sanddynger. 

Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen nedsættes der nu et 

hurtigarbejdende udvalg, der tager kontakt med Teknik og Miljø. 

Vintersæsonen starter 

Overgangen til vintersæsonen markeres ved Standerstrygning søndag den 30. 

oktober kl. 10.00 ved klubhuset. Der er både mulighed for svømmehal, 

kajakyoga, styrketræning og vintersejlads. 

Se mere på http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/vintersaeson  

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


Kajak Yoga 

Kajakyogasæsonen starter lørdag den 5. november. Vi mødes i Solrød 

Idrætscenter i træningslokale 2 (bordtennisrummet)i dybet af idrætscentret 

fra kl. 14.00-15.15 på udvalgte lørdage. Tidspunktet er planlagt, så at man kan 

gå direkte videre til bassintræningen, hvis man har lyst til det. 

Kajakyoga er for alle klubbens medlemmer uanset niveau og erfaring, med 

specielt tilpassede øvelser, som er gode for kajakroere. Der trænes både med 

styrke, smidighed, koordination, balance, vejrtrækning og fokus. Hver 

yogaklasse afsluttes med en afspænding. Medbring en yogamåtte eller 

liggeunderlag (håndklæde dur ikke, da det er for glat), et tæppe, et bånd eller 

bælte, evt. blok og pude. De enkelte datoer fremgår af rokort, hvor du også 

skal tilmelde dig.  

Skriv til Annett, hvis du har spørgsmål. 

Julefrokost 

Hermed invitation til årets julefrokost i kajakklubben, det er lørdag den 26. 

november kl. 17.30. Man skal selv medbringe en ret (som vil blive meddelt 

senere) samt egne drikkevarer. Der kan købes øl og vand i køleskabet. 

Sidste tilmelding lørdag den 12. november 2016 via www.rokort.dk  

Hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så er det nu. 

                                                                     

Styrketræningslokale 

Hver mandag fra 19-21 er der mulighed for at bruge styrketræningslokalet i 

Solrød Idrætscenter. Første gang den 24.10. Det er en bedre/tidligere tid vi 

har fået i år.  

http://www.rokort.dk/


Klubinstruktørkursus i Frederiksværk 

Marianne og jeg var så heldige at kunne deltage i et instruktørkursus som blev 

afholdt af DGI og i praksis gennemført i nogle rigtig gode omgivelser i 

Frederiksværk Ro- og Kajakklub. 

Formålet med kurset var træne færdigheder som gør os endnu bedre til at 

introducere nye roere til den herlig sport. 

Det handlede således om både i teori og i praksis at træne metoden IDEAS 

som står for Introduktion – Demonstration – Explanation – Activity – og 

Summery.  Altså en struktur som gør at man som instruktør både viser og 

demonstrerer en aktivitet på en logisk måde. 

Kurset blev afholdt af to virkelig kompetente herrer, Thiim Olsson og Torben 

Olsen, som heldigvis også havde en masse gode røverhistorier at bidrage 

med og rigtig mange gode vinkler og lege, som kan gøre det ”legende” let at 

træne f.eks. balance i kajakken. Og så var der ellers fri leg 

   ”Bare tænk på kajakken       

som et stort badedyr som du kan gøre med hvad du har lyst til”. 

                                  

Kajakmikado 

…eller er det muligt at komme ud og 

kysse sin kajak på næsen – ja det er! 



Og så er man jo aldrig helt alene på vandet 

      

 

 

Den første dag var der fokus på en lang række teknikker og efterfølgende var 

der rig mulighed for at teste sine instruktørfærdigheder på de andre deltagere. 

Det blev både til gode grin og gode aha-oplevelser af, hvordan man også kan 

gøre. 

. 

Vi har lige et par småting som vi gerne vil prøve af sammen med jer, men 

desværre bliver det sikkert først til foråret. 

Hvis man skulle blive træt kan man jo 

altid få et lift 



              

I har måske set dette billede på Facebook, men har du også bemærket herren 

yderst til venstre ved siden af Marianne? – altså ham der står på et ben!  

Ja og det gør han fordi han kun har ét ben! Der hvor vi andre måske har en 

ekstra pagaj, der har han sine krykker. Og så er han ellers mindst lige så mobil 

og adræt som alle os andre, både på land og i kajakken.  Man kan hvad man 

vil! 

Alt i alt et supergodt kursus som helt klart giver lyst til mere.  

Og så genså vi også lige Frank og Per fra roklubben, som vi mødte på 

Bornholm Rundt. 

Kirsten og Marianne  

 

 

Går du med tanker om at blive instruktør?  

Instruktør teamet vil vi gerne invitere dig, der har en lille instruktør i maven, til 

at være med i udviklingen af vores klub. Er du blevet inspireret af Kirsten og 

Mariannes beretning til at blive instruktør? Henvend dig til Valentin og hør 

nærmere om, hvordan du forholder dig. Læs hvordan Valentin startede i det 

følgende. 

 

 



 

En historie fra det virkelige liv 

Jeg købte min første polakkajak i 2007. Vi var 3 par, der ville på havet og have 

nogle dejlige ture. Det var autodidakt, og jeg så på masser af YouTube 

videoer om, hvordan man skulle rulle osv. 

Desværre tog jeg ikke noget kursus, da det da ikke kunne være de 2000 kr. 

værd at bruge en weekend på. Ja, en opvækst i Jylland fornægter sig ikke! 

Allerede året efter sejlede jeg mange ture alene tæt på kysten og kun i 

pålandsvind, for hvis jeg kæntrede, kunne jeg ikke komme op, og måtte derfor 

i land og starte forfra. Alene, fordi de andre - der købte kajak samtidig, ikke 

ville så tit på vandet som jeg.  

Da så klubben startede i foråret 2011 lærte jeg, på den allerførste tur jeg var 

med på, lidt om at lave støttetag. Det var netop formanden, der i forevisnings-

kvalitet :-) fik mig guidet ind på, at man altså får så meget mere ud af at sejle, 

når man har noget mere teknik. Da klubben manglede instruktører indvilligede 

jeg i, at gå efter en instruktøruddannelse samtidig med, at jeg skulle blive 

bedre til at ro og få beviser i EPP regi. 

Nu - efter flere år som instruktør, kan jeg bare sige, at det er fedt at opleve 

roere, der ror hundredvis af flere km mere end jeg om året, og som jeg var 

med til at starte ud på deres kajakrejse. Jeg skriver dette for at synliggøre, at 

man ikke behøver at være super god til at foretage et bagror, men at man for 

at skulle vise det, helt naturligt selv begynder at øve sig 

mere i stedet for "bare" at ro ligeud. Derfor kan ALLE uden 

undtagelse hjælpe til med at få vores fremtidige roere på 

vandet, og i bonus få en fabelagtig oplevelse selv. 

  

Kom glad og vær med i teamet!                      

 

Valentin 

 



Bornholm Rundt august 2016 

Mogens, Kirsten og Marianne havde tilmeldt sig turen dette år. Mogens blev 

dog forinden skadet, men tog med alligevel sammen med sin kone også kaldet 

Marianne, og disse to var, sammen med Steen, (som har hus på Bornholm) 

vores sikre supportgruppe på landjorden. 

Den første dag var en flot dag, men med for 

hård vind, hvorfor turen langs vestkysten 

blev frarådet og vi blev derfor fragtet til 

nordkysten (af supportgruppen), slog lejr 

ved folkemødepladsen og sejlede ud og 

snuste til bølgerne ved Hammer Odden, ind 

i Salling og i Allinge havn, spiste frokost og 

herefter en tur til Tejn havn. 

 Vi fik lækker aftensmad i idrætscentret. Dagens ture blev på 15 km. 

 

Anden dag pakkede vi sammen og 

sejlede den flotte tur langs nordkysten 

med pause i Gudhjem og Bølshavn for 

til sidst at lande ved Hulle Havn 

Campingplads hvor supportgruppen 

m/stor familie tog imod os med kolde 

dåser. Aftenen var traditionen tro 

aftensmad på Bryghuset, som Steen                 

sædvanligvis havde booket til os. Dagens tur blev på 34 km 

 

Tredjedagen var det allerede klart, at de 

vejrmæssige forhold ikke tillod os 

fjerdedagens afsluttende sejlads langs 

sydsiden hvorfor vi lod teltene stå i 

Svaneke og der var forskellige 

tilbud/muligheder for dagen bl.a. 

tur/retur til Snogebæk eller bølgetræning 

ved Dueodde. 



Vi tog turen til Snogebæk, hvor vi undervejs var på besøg i Årsdale og Nexø. 

Aftensmad denne dag var forudbestilt bøf eller lam fra dyr som naturligvis var 

fedet op på øen Dagens tur blev på 31 km 

Fjerdedagen kom supportgruppen igen 

igen og fragtede os og vores bagage til 

Rønne, hvor der var forskellige 

muligheder i bølgerne, men der var også 

en mulighed til lands: wellness og 

forkælelse med spa, sauna og massage 

bad – vi valgte den sidste 

 

Det var en fantastisk tur. Næste år er der 5 

års jubilæum, og det kunne være 

hyggeligt, hvis mange flere fra klubben 

ville med. 

Hilsen 

Kirsten og Marianne 

 

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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