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                                                                           Solrød Strand den 9.12.2016                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 43   
 
Her følger information fra forskellige sider i klubben.  
 
Lukket for vandet 
 
Der er lukket for vandet i kajakhuset pga. vintertide. 
 
Sejlads om vinteren 
 
Med det rette vejr, den rette påklædning og afstand til kysten – er der mange 
gode oplevelser at hente. Se vore sikkerhedsbestemmelser på  
http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed   
 
Stemningsbilleder fra en tur den 6. dec.  
 

             
 
(…..skulle Lene ikke holde op med at ryge?) 
 
 
Søndagsroning – vinter – kl. 10.00 
 
De søndage hvor vejret tillader det (og jeg selv kan) vil jeg slå en rotur op på 
www.rokort.dk – typisk 10 – 11 km. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Juhl 
 

http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed
http://www.rokort.dk/
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Havkajak Bornholm 1. - 5. juni 2017 
 

 
 
Jeg vil gerne reklamere lidt for 5 dages kajakroning på Bornholm i Pinsen. 
 
Jeg kan ikke tidligere deltaget i dette arrangement, men jeg var med på 
Bornholm Rundt i år og det er et virkeligt fantastisk og varieret rovand og en 
helt unik natur som man kommer til at opleve fra søsiden. 
 
Hvis nogen tænker at det er jeg da slet ikke rutineret nok til og hvad med alle 
de der klipper, så bare rolig. Netop dette arrangement giver plads og 
mulighed til at alle kan deltage med netop den erfaring man nu har. Jeg vil 
derfor opfordre alle de nye EPP2’ere til også at overveje denne mulighed. 
 
Jeg har skrevet et opslag på Rokort for blot at lodde interessen og vi er nu 7 
som planlægger at tage af sted. 
Jeg foretager en samlet bookning at de som er på Rokort den 15. december, 
og herefter skal man selv indbetale deltagergebyret på kr. 500,- 
Alle kan selvfølgelig tilmelde sig selv, når man har lyst, vær blot opmærksom 
på at tilmeldingen lukker, når der er 80 deltagere. 
Vi får en bil og vores trailer gratis med færgen, så transport af kajakkerne er 
på plads. Ole og jeg vil køre med traileren. Afgang Køge torsdag den 1. juni 
kl. 00:30 med ankomst til Rønne kl. 06:00. Retur til Køge mandag 5. juni kl. 
17:00. Ankomst Køge 22:30 
 
Så skal du blot selv søge for din egen transport til og fra Bornholm. Jeg ved 
p.t. positivt at mindst to andre deltagere (Mogens og Steen) også kører over i 
egen bil, så det er blot med at forhøre sig om mulighed for kørelejlighed.  
 
Med hensyn til overnatning så har man permanent base på Hullehavn 
Camping og her er det frit op til enhver at booke en campingvogn, medbringe 
eget telt, eller noget helt tredje. Dette sørger den enkelte selv for, men det 
kan være en overvejelse om man skal skaffe sig en ”roommate” til 
overnatning. 
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På hjemmesiden er der beskrevet flere forskellige roturer som man kan 
deltage i. De enkelte ture bliver gennemført i forhold til vind og vejr samt 
interesse fra deltagerne.  
Læs meget mere på hjemmesiden  http://xn--kajaktrf-p0a.dk/index.php/en/ 
 
Ses vi på Bornholm? 
I øjeblikket er vi 7 deltagere og 3 biler. Frist her 14. december 2016 
  
Venlig hilsen 
Kirsten Hjøllund 
 
 
 
Bornholm rundt 2017 
 
Er der mon nogen, som har lyst til at være med på turen Bornholm Rundt 10.-
13. august 2017? Læs om det på www.bornholmrundtihavkajak.dk eller kom 
og spørg mig.  
Med venlig hilsen 
Marianne 
PS. Der plejer at være ”udsolgt” i januar måned. 

      
 
Billeder fra sidste års deltagelse i Bornholm rundt, der var beskrevet i 
Nyhedsbrev nr. 42. Du kan finde det på  
 
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2016   

Sådan ser det ud når rigtig 
mange kajakker er trukket på 
land ved indsejlingen til Hulle 
Havn 

http://kajaktræf.dk/index.php/en/
http://www.bornholmrundtihavkajak.dk/
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2016
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Bassinreddere 
 
Klubben har nye 4 certificerede bassinreddere, tillykke og dejligt at de tog det.   
 
EPP4 
 
Tillykke til Lars Jørgensen med det nye certifikat. 

 Han blev udsat for lidt af hvert. 
 
Så er der nye billeder på hjemmesiden fra julefrokosten  
 
Tak til festudvalget for et fint arrangement og til de forskellige, der bidrog til 
underholdningen og andet, der gør en fest vellykket. Det var som altid 
hyggeligt :-) 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016 

   
 

    

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2016
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Inden vi går videre med 2017 kan du lige dvæle lidt ved årene der gik, og 
blandt meget andet se de billeder fra klubturen til Kragenæs i 2015, hvor 
Cunos billeder netop er langt ind under 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2015  
 
 

     
 
 
Formanden orienterer om Opstartsforløb, Nye kurser og arbejdet med 
Solrød kommune 
 
I det nye år, vil der komme tilbud om 2 nye kurser. Et kursus om øget 
sikkerhed på vandet, og et kursus om at blive uddannet til EPP3’er. Begge 
kurser slås op på rokort i januar. 
Opstartsforløb 2017 vil være det samme som I 2016, som virkede ret godt. Vi 
tilbyder allerede nu, at man kan blive medlem for 2017/2018, så man kan få 
glæde af svømmehal og yoga. 
Toiletbygning med omklædning og bad. Bestyrelsen forsøger endnu engang 
at få overbevist byrådet om, at vi vil blive meget glade for at få de samme 
muligheder, som andre sportsudøvere i kommunen.  Vi har fået lov til at 
bygge og vi har indhentet tilbud og tegninger på 40 m2. Men der er 2 meget 
store blokeringer – pengene og det faktum, at hvis kommunen lige pludselig 
vil have andet på grunden, så skal vi rive det ned igen. Både det ene og det 
andet arbejder vi på at få klaret.  
 
For nye læsere kan startede vi dialogen med kommunen i april 2012.  
 
Med venlig hilsen  
Lars  
                   
 
 
 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2015


6 
 

Noget om hytter til Thurø 
 
Følgende forhåndsreservationer (ikke bindende) er modtaget: 
 
29/6 – 2/7 – 2017: 
 
Type Navn 
D – Lars Juhl 
D – Allan Johansen 
C – Lotte Malmkjær 
D – Marianne Jenlar 
C – Lene Nørskov 
C – Bjørn-Erik 
D – Lars Raagaard 
D – Klaus Frydendal 
 
27/6 – 1/7 – 2017 
 
C – Kirsten Hjøllund 
 
Fra campingpladsen har jeg modtaget følgende bekræftelse: 
 
”Indtil videre behøver de ikke være bindende for min skyld. Det kan godt vente til i løbet af 
januar Jeg kan skrive bookingerne ind i de respektive navne for hver hytte lige nu. Efter 
nytår skal jeg så bruge nogle e-mail adresser til de forskellige eller jeg sender 
bekræftelserne til dig og du sender dem videre? I disse bekræftelser står der om betaling 
af depositum og når depositum er betalt er bookingen vel bindende ik?  
Hvad siger du til det? 
Mvh. Louise, Thurø Camping” 
 

Så det klarer jeg i januar 2017. I øvrigt har vi fået lov til at låne deres 
fællesrum i tilfælde af dårligt vejr. Det er aftalt, at bookningen er ligeså 
bindende, som normalt og det er noget med en måned før. 
Foreløbig er vi omkring 25 tilmeldte. Tilmeldingslisten slås op på rokort i 
januar, så Lene får noget at arbejde med til madholdene. 
 
Med venlig hilsen 
Lars 
 
 
Facebookgruppen 
 
Vi er nu er oppe på 100 i facebook-gruppen. Er du ikke med, kan det ske ved 
at ved at anmode om at blive medlem ved at klikke på knappen "Bliv medlem 
af gruppen". Gruppen er offentlig, og kan således ses af alle på Facebook. 
For at skrive opslag på siden, skal du dog være medlem af gruppen. Gruppen 
tilgås på denne adresse 
https://www.facebook.com/groups/1557328377819031 
eller ved at søge på ”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook. 
 

https://www.facebook.com/groups/1557328377819031
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Nytårstur/ Nytårskur den 31. dec. 2016  
 
Kom med kajakken på en lille nytårstur på vandet kl. 12.00. I klubhuset vil der 
være nytårskur kl. 13.30, hvor vi kan ønske hinanden og klubben et Godt 
Nytår med et glas champagne. Der kommer opslag med tilmelding på 
www.rokort.dk    
 
 
 
 
  
 

 
                                                                              Mange venlige hilsner 
                                                                                            Klaus 
                                                                              kajak.klaus@gmail.com          

                                                                                      
                         www.solrodkajak.dk                                                                                                                                   

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

