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                                                                           Solrød Strand den 22.01.2019                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 70   
 
Kære medlemmer 
 
Velkommen til vore nye medlemmer: Jesper B. og Niels. 
  
Her følger nyt fra forskellige sider af klubben. 
 
Nytårskur 
  
En flok mødte op og ønskede hinanden et godt nytår, en af de faste 
traditioner i klubben.  
Lad det blive et godt nytår for alle medlemmer af klubben og deres familier. 
Som altid var der fri dress-kode. 
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Fra bestyrelsen  
 
En lille undersøgelse blandt nye medlemmer i 2018 
 
Da ro-sæsonen var afsluttet kunne man på Rokort konstatere, at en del at de 
nye medlemmer ikke havde registreret ret mange roede kilometer. Vi blev 
derfor lidt nysgerrige på, hvad årsagen til dette kunne være, og om vi som 
klub kunne gøre noget for at understøtte nye medlemmer til at komme godt i 
gang og fortsætte sporten efter kursusperioden.  
 
Vi besluttede derfor her i efteråret at gennemføre en lille undersøgelse, hvor 
de godt 30 nye blev opfordret til at svare på nogle spørgsmål. 
Vi fik svar fra halvdelen – meget imponerende og tak for det. 
 
Ud fra disse svar kan vi konstatere, at nogle af årsagerne til at man ikke 
efterfølgende fik roet så meget skyldtes manglende tid, man blev simpelt hen 
ramt af begivenheder i privatlivet eller i arbejdslivet. Et par stykker peger på 
fysiske forhindringer og et par stykker på, at det kunne være svært at bruge 
Rokort og finde en passende kajak. 
 
Vi spurgte også til, hvad klubben kun have gjort anderledes, og som ville 
have fået flere på vandet efter endt kursusforløb. Her blev der peget på, at 
der kunne ligge flere ture om aftenen; særlige ture efter endt kursusforløb kun 
for de nye IPP2’ere, samt flere tilbud om uddannelse og dygtiggørelse for 
nybegyndere. 
 
Vi vil i den kommende sæson se, hvordan vi kan imødekomme nogle af disse 
ønsker. 
 
Noget af det vi var rigtig glade for, var de mange positive ting som næsten 
alle havde at fremhæve ved klubben og dens aktiviteter. Der var 
tilkendegivelser som: åbenhed – hjælpsomhed – opmærksomhed – 
tålmodighed – engagement – mange opslåede ture – hjælp og tips fra erfarne 
roere. 
 
Disse roser bliver hermed sendt videre til alle klubbens mange aktive roere, 
som i høj grad har spillet en stor rolle, for at få nye medlemmer til at føle sig 
godt tilpas og velkomne – tak for det til jer alle. 
 
Og tak til alle jer som brugte tid på at besvare vore spørgsmål. 
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Kajakker i kajakhuset  
 
Selv om vi først lige har passeret nytår, skal vi til at tænke på de medlemmer, 
som har en kajak placeret i kajakhuset.  
Der skal som bekendt i forbindelse med kontingentindbetalingen også betales 
pladsleje for kajakhuset. Derfor denne lille ”reminder” om de regler, klubben 
har vedtaget for opbevaring af kajakker i kajakhuset: 
  
•  Kajakpladserne er først og fremmest til klubbens kajakker. Her er netop nu 
16 pladser reserveret i det lukkede kajakhus. 
 
•  Dernæst har klubbens instruktører første prioritet til en plads, når der bliver 
en ledig. 
 
•  Dernæst er det de AKTIVE medlemmer, som mod betaling af pladsleje har 
ret til pladserne. 
 
• Pladserne tildeles til de medlemmer, som er på venteliste. Ventelisten 
ajourføres af Jean jehjordt@hotmail.dk og administreres efter ”først til mølle-
princippet”. 
 
• Såfremt der er venteliste til kajakhuset, skal medlemmer for at beholde 
pladsen i kajakhuset have logget mindst 100 km i rokort i en og samme 
sæson. 
 
• Hvis et medlem IKKE har logget 100 km i en og samme sæson, kan det 
pågældende medlem blive pålagt at fjerne sin kajak, hvis der er AKTIVE 
medlemmer på venteliste. 
 
• Kajakker bliver kun fjernet fra kajakhuset efter kontakt via mail til det 
pågældende medlem. Hvis klubben ikke får svar inden for den angivne 
tidsfrist på evt. henvendelse, bliver låse klippet og kajakken fjernet. 
 
• Evt. fjernede kajakker placeres i terrænet bag det lille, åbne kajakhus. Du 
får en mail, hvis dette bliver nødvendigt. 
  
Vi har netop nu enkelte på venteliste og samtidig konstateret. At der er 
medlemmer, som ikke har benyttet deres kajakker i flere sæsoner.  
 
Disse medlemmer må forvente, at deres kajak bliver fjernet i forbindelse med 
standerhejs i foråret. Vi har også knap så aktive medlemmer som har ”de 
gode pladser” midt i kajakhuset. De må forvente, at blive flyttet til en 
yderplads til fordel for de meget aktive medlemmer, som har ønsket bedre 
pladser i kajakhuset.  
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Jean på 
jehjordt@hotmail.dk 

mailto:jehjordt@hotmail.dk
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Kørsel  
 
Der er lavet en formular til brug for kørselsafregning, den findes på 
hjemmesiden under Om 
 

                   
 
Klubture med kajaktrailer, hvor turen er slået op på rokort. 
Ved kørsel på Sjælland dækker klubben med 3 kr. pr. km. til den, der lægger 
bil til. Ved ture udover Sjælland, fastlægger turlederen det beløb, der skal 
betales af de, der har kajakker med. 
Altid efter forudgående aftale med bestyrelsen. 
 
Kørsel i forbindelse med reparation, afhentning mv. 
2 kr. pr. km.  
Altid efter forudgående aftale med bestyrelsen. 
  
Persontransport 
De der lægger bil til, skal modtage 3 kr. pr. kørt km. fordelt blandt de, der er 
med i bilen. 
Eksempel: 
I er 5 i bilen inkl. fører og kører 60 kilometer = 60 kilometer * kr.  3,- = kr. 
180,00 divideret med 5 personer = kr. 36,00 pr. deltager. 
 
Bestyrelsen 
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Kaffemøde for ny-indmeldte og folk på venteliste til Opstart 2019 
 
Mandag den 21. januar have klubben inviteret til kaffemøde. 12 ny-
indmeldte/interesserede mødte op for at høre om at ro havkajak. Der blev 
fortalt om alle udfordringerne og alle glæderne ved at ro havkajak, og hvad 
klubben kan tilbyde af uddannelse, udstyr og faciliteter. De fremmødte fik 
oplyst, at selve kurserne begynder i uge 19, og der vil blive nogle intro-
aftener, med mere tid til at fortælle om praktiske ting. 
 
De interesserede hørte om muligheden for (og opfordret til) at møde op i 
svømmehallen den 2. februar 2019 kl. 16:15-17:30 for at prøve at sidde i en 
kajak. 
 

    
 
Instruktørteamet vil i den kommende tid lave kursusplan og den vil blive 
offentliggjort i nyhedsbrevet, der udkommer i marts.   
Der var en kort introduktion til tilmelding på rokort, lidt om nyhedsbreve og 
hjemmesiden.  
 
De ny-indmeldte blev også her opfordret til at bruge klubbens vintertilbud: 
svømmehal, kajakfitness og kajakyoga.  
Alle de tilmeldte til mødet, vil få dette nyhedsbrev og det flg. tilsendt. 
Fra klubben deltog formanden, Kirsten, Annelise, Henriette og Klaus. 
 
Vi glæder os til at se de nye fremover. 
 
Klaus 
 
Vand i klubhuset og på wc ved frostvejr  
 
Der er ophængt en vejledning om at lukke og åbne for vand i klubhuset/wc og 
kajakhuset. Der har tidligere været vandproblemer om vinteren, så det er 
vigtigt, der er lukket, når der frost.  
Formanden  
 
Kontaktliste 
 
I kajakhuset og klubhuset er der ophængt en kontaktliste.  
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Selvredning og balanceøvelser i svømmehallen 
 
Vi vil gerne vise og øve selvredninger og balanceøvelse for og med 
interesserede lørdag den 9.2 kl. 16.15 og en time frem, hvortil alle kajakker vil 
være reserverede, hvis tilslutningen er stor. Herefter fri leg 
 
I kan tilmelde Jer på rokort eller på det almindelige opslag vedr. svømmehal 
og så skrive under bemærkninger, at I gerne vil deltage i selvredninger og 
balanceøvelser. Så vi ved, hvor mange ca. vi kan regne med. 
  
Kom og blive inspireret, måske lære noget nyt. Vi glæder os til en hyggelig 
eftermiddag i svømmehallen. 
 
Hilsen 
Kirsten og Marianne 
 
 
 
Fantastisk rullekursus i Solrød Svømmehal. 
 

              
 
 
Da jeg lige efter årsskiftet så Lars Juhls opslag i Rokort, med tilbud om at 
lære grønlænderrul ved 30 min eneundervisning i tre på hinanden følgende 
uger i varmt bassin i Solrød Svømmehal, var jeg ikke i tvivl et øjeblik. Et 
fantastisk tilbud! 
 
For ca. 9 år siden havde jeg forsøgt at lære grønlænderrul med en almindelig 
pagaj ved Amager Strand. Vejret var dog dårligt og vandet koldt, så kræfterne 
og entusiasmen svandt hurtigt. Men et nyt forsøg i et varmt bassin med 
kompetente instruktører, Lars Jørgensen og Lars Juhl – det kunne jeg ikke 
sige nej til. 
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Jeg har nu haft 2 rigtig gode lektioner med Lars Juhl. Der blev brugt en 
grønlænderpagaj. Ved første lektion blev der indøvet først lavt støtte tag, 
siden højt støtte tag og endeligt at holde sig flydende ved at scrolle med 
pagajen medens ryg, skuldre og hovedet lå vandret på vandet og kajakken 
var tippet halvfems grader. Ikke let. Det kræver noget træning. Hele ugen 
efter havde jeg temmelig ondt i en af skuldermusklerne i højre skulder. 
Sikkert manglende træning, dårlig teknik og måske også lidt aldersbetinget. 
 

                   
 
Til næste lektion var skulderen næsten OK. Der blev repeteret lavt/højt støtte 
tag og sidelæns flydning med scroll og så skulle der øves rul. Efter et par 
forsøg lykkedes det, og jeg fik lavet flere rul uden hjælp. Utroligt! Ved de 
bedste rul brugte jeg næsten ingen kræfter. 
 
Nu ser jeg frem til sidste lektion og få det lærte finpudset. Måske kan jeg ved 
selvtræning i svømmehallen nå at udføre grønlænderrullet pr. refleks inden 
sæsonnem starter. Det vil være min plan! 
 
Kurset kan varmt anbefales til alle som ikke har lært at rulle. En stor tak til 
Lars Juhl og Lars Jørgensen for deres store indsats. 
 
Bent Christiansen 
 
 
 
 
Planlagte ture med overnatning i 2019 
 
Som det er de fleste bekendt, bliver siden  
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer 
løbende opdateret, det er der, du altid kan få overblikket om de mange ture 
med overnatning, der er planlagt. 
 
Når der kommer og nye ture og større tilføjelser kommer det også her. Dette 
gælder for de to næste indlæg.  
 

http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer
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13.6 – 16.6 Storstrømmen og Stege Bugt i telt 
 

                             
 
Det bliver en tur med overnatning undervejs – 3 overnatninger og 4 rodage. 
Den samlede distance bliver omkring 90 km. med dagsdistancer mellem 18 
og 27 km. 
Udgangspunktet bliver Vordingborg Ro- og kajakklub hvor vi satser på at 
kunne stille bilerne på deres arealer. 
 
Dag 1: Fra Vordingborg følger vi Sjællandskysten til Camping Mønbroen for 
overnatning. 
Dag 2: Vi tager en rundtur i Stege Bugt. Fra Camping Mønbroen langs 
Sjællandskysten til Balle Strand, over til Nyord, herfra til Stege og retur til 
Camping Mønbroen for endnu en overnatning. 
Dag 3: Sjællandskysten til Kalvehave og herfra sydøst om Langø og Tærø og 
østsiden af Bogø, gennem dæmningen mellem Bogø og Møn til Hårbølle med 
overnatning på Camping Vestmøn. 
Dag 4: Retur til Vordingborg via sydsiden af Bogø 
Så hvis du har mod på at pakke kajakken med alt dit grej, så satser vi på at 
komme til at opleve mange spændende ting undervejs. Du skal satse på at 
overnatning sker i eget telt. 
Der er hytter på Camping Mønbroen, men ikke på Camping Vestmøn. Begge 
campingpladser ligger lige ud til stranden og der er indkøbsmuligheder og 
campingkøkken begge steder. 
Transport at kajakker sker på egne biler. 
Vi sørger for søkort til området. 
 
Hvis du har spørgsmål så kontakt 
Marianne Jenlar tlf. 3029 6596 eller Kirsten Hjøllund tlf. 2048 3128 
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Tur til Middelfart – Galsklint 
 
Desværre er hytterne på Galsklint Camping nu fuldt booket – men ca. 1 km 
væk ligger Hindsgavl camping og der kan du leje en hytte. 
https://www.hindsgavl-camping.dk/ 
 

                     
 
Hindsgavl Camping – Galsklint camping ligger til venstre ned til vandet. 
Smukt ikke? 
På Galsklint Camping må vi slå et telt op til fællesspisning og der arbejdes i 
øjeblikket på at finde den rigtige løsning, så også andre klubture kan bruge 
denne mulighed.  
Roturene er ikke endeligt lagt fast endnu, men vi satser på 3 ture: rundt om 
Fænø, over til Kolding og gennem de 2 Lillebæltsbroer. Der skulle være rigtigt 
gode muligheder for at se marsvin. 
  
På hjemturen undersøger vi muligheden for at besøge Kerteminde og ro en 
tur i området. I klubben er vi en del instruktører, som har brugt både farvandet 
og deres klubhus og vi er mildt sagt begejstrede og lidt misundelige. 
Der er 2 pladser ledige på kajaktraileren – tilmelding på rokort. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Juhl 
 
Årsmagasin 2019 udkommer elektronisk  i  år 
 
 

                            

https://www.hindsgavl-camping.dk/
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Forbundet har valgt at Årsmagasinet 2019 nu udkommer elektronisk. 
Tidligere var det et særnummer af Magasinet. Hvis du er tilmeldt deres 
nyhedsbrev, har du fået det. Tilmelding til deres nyhedsbrev skal du gøre i 
iPaddle. 
 
Hvordan er det så lige, at man logger ind i iPaddle.dk? 
 
Alle aktive medlemmer har et IPP- nummer (licensnummer) som du kan se 
på et gammelt nr. af magasinet Kano og Kajak. (Det står også på det 
plastikkort, du har fået, når du har opnået IPP2)  
Det er Dansk Kano og Kajaforbunds registreringsnummer og består af din 
fødselsdato og typisk de to første bogstaver i dit fornavn og de to første 
bogstaver i dit efternavn. 
Fx vil en person der er født den 14. maj 1970 og hedder Pagaj Kajaksen få 
licensnummeret 140570PAKA  
 
Du går ind på www.ipaddle.dk 
 
Taster dit IPP-nummer (vor ven Pagaj Kajaksen 140570PAKA) 
Fødselsdatoen er hans adgangskode altså 14-05-1970 så kommer man ind 
på  
 
Min side  
 
Du ruller  
Abonnementer ud   
 
Det ser sådan ud: 
 
 

 
 
Du hakker af, hvad Dansk Kano og Kajakforbund må og klikker Funktion til 
eller fra.  
 

http://www.ipaddle.dk/
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Her kan du også afmelde Kano og Kajak Magasinet, hvis I er flere 
medlemmer i husstanden og vil deles om det.  
 
Skriv en mail til mig, hvis det driller, og jeg skal gøre det for dig.  
 
Venlig hilsen Klaus    kajak.klaus@gmail.com  
 
Netop nu er Årsmagasinet udkommet og smutvejen til at læse det, får du her 
 
https://us2.campaign-
archive.com/?u=15259c6525141ef8a2c64ef2c&id=cdb9a0e1b9&e=dbeb123f
dc 
 
Hvis du fremover vil have mail fra DKF, skal du dog gå ind i iPaddle og give 
tilladelse/r som beskrevet ovenover.  
 
Pagajen – udstyr der skal videre 
 
Har du udstyr, som du af en eller anden grund vil af med, og du tror, at der 
andre medlemmer i klubben der kan få glæde af det, kan du få det med i 
Nyhedsbrevet. Send detaljerede oplysninger evt. med billeder til    
 
nyhedsbrev@solrodkajak.dk 
 
Vigtige datoer  
 

 
Kom og prøv at sidde i en kajak 
 

 
Den 02.02.2019 

 
Kl. 16.15 

 
svømmehal 

 
Instruktørsamling 
 

 
Den 12.2.2019 

 
Kl. 19 

 
klubhuset 

 
Bestyrelsesmøde 

 
Den 14.3.2019 

 
Kl. 19 

 
klubhuset 
 

 
Næste nyhedsbrev er planlagt til ca. den 18.3.2019. Hvis der er behov for 
vigtig information inden, udsendes der nyhedsmail.  
 
Husk at besøge hjemmesiden 
 
Her kan du hente mange informationer og se billeder, der ikke har været på 
facebook, men leveret direkte til hjemmesidebrug. Husk, at det kun er godt 
halvdelen af de aktive medlemmer, der er på facebook. Der kommer løbende 
billeder på hjemmesiden, efterhånden som jeg modtager dem. 
   

mailto:kajak.klaus@gmail.com
https://us2.campaign-archive.com/?u=15259c6525141ef8a2c64ef2c&id=cdb9a0e1b9&e=dbeb123fdc
https://us2.campaign-archive.com/?u=15259c6525141ef8a2c64ef2c&id=cdb9a0e1b9&e=dbeb123fdc
https://us2.campaign-archive.com/?u=15259c6525141ef8a2c64ef2c&id=cdb9a0e1b9&e=dbeb123fdc
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
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I Nyhedsbrevene er du en aktiv medspiller. Så billeder, tekster både korte/ 
længere og informationer til kommende nyhedsbreve modtages med tak. 
Gamle Nyhedsbreve kan findes under Nyheder fra det år, hvor Nyhedsbrevet 
blev udsendt. http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2018 
 
Billeder der lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden. 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018  
 

Tak for Jeres bidrag 😊                                                                                                     

                                                                             Mange venlige hilsner 
                                                                                          Klaus  
  
                                                                        nyhedsbrev@solrodkajak.dk                                                                             
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                www.solrodkajak.dk   

http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2018
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/

