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                                                                          Solrød Strand den 19.08.2019                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 77   
 
Kære medlemmer 
Velkommen til vore nye medlemmer: Naja, Casper, Nanna, Bianca, Thomas, 
Nicolaj, Lise, Nicolai og Laila. Vi er nu 150 medlemmer i klubben. 
 
Sensommerholdet 2019 er startet op  
 
Nu er holdet startet op med 9 deltagere, der en blanding af folk fra ventelisten 
og folk, der af den ene eller anden grund, ikke blev helt færdige med 
Opstartsforløb 2019 i forsommeren. Det er formanden og Kirsten der 
sammen med hjælpeinstruktører vil føre dem mod IPP2. Holdet kører primært 
torsdag aften. Den aften vil der så være færre plastkajakker til rådighed, da 
kursusdeltagerne har ”førsteret” til dem. Godt kursus.  
  

 
 
Sensommerholdet 2019 har sin egen mappe med billeder fra kursusforløbet 
 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019 
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24.-31. august 2019 Lynæs 

Det er et dejligt område med mange turmuligheder, og vi var nogle stykker 
som afprøvede området sidste sommer. Se evt. billeder på 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018 

Man kan stadig tilmelde sig turen, en enkelt dag, flere dage eller hele ugen. 
Man kan også tage sin familie med. Halsnæs Kommune har mange turistmål. 
Tjek op på deres hjemmeside https://www.halsnaes.dk/ 

Er du ny kajakroer, er du også meget velkommen. Vi er 2 instruktører og 
vi vil hver dag tilpasse ture efter deltagere og vejrforhold. 

Vi holder skippermøde hver morgen kl. 9.00, hvor dagens tur/ture samt søkort 
vil blive fremlagt. Herefter fælles afgang ved stranden 10.00. Kommer du på 
enkelt dags besøg, men ikke når skippermødet, skriver du bare en sms, at du 
er på vej. 

Du kan tilmelde dig på rokort, og skrive, hvilken/hvilke dage, du vil komme, 
men du kan som sagt også blot sende en sms til Marianne 3029 6596, hvis 

du pludselig får mulighed for Vi vil glæde os til at se Jer      

Har du spørgsmål til turen kan du kontakte Kirsten 2048 3128 eller Marianne 
3029 6596 

Hilsen 

Kirsten og Marianne  

Læs mere om turen på 
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer 

Kano &Kajak Magasinet nr. 3 er udkommet  

Bort set fra de absolut ny-indmeldte, skulle alle have modtaget august 
nummeret. Bemærk, at der er kommet en ny Sejl Sikkert app, både med 
tracking og en alarm funktion. 

Er der nogen fra klubben, der vil tjekke den ud og melde tilbage om hvordan 
den er? Det vil så blive medtaget i næste Nyhedsbrev.  

Send din vurdering til nyhedsbrev@solrodkajak.dk         Tak 😊 Klaus 

http://url3983.memberlink.dk/wf/click?upn=FrJg1eG8ao-2FVGreC4CoAv-2FbAGTfX1aRHBdkdh4Q0splZu-2FabW-2FdMpnh2pO3p-2FHR-2BuX-2F2Xr7yRGz92qIBO6-2FB-2FQ-3D-3D_UuUqdK-2FFi-2B1SnK1Hy6QogsDa9rRnYLps2k0IpoIw91KmQQOwFkS31ufG2OPKTuepe-2FToO41vppXGOx8g5MfHVpc93Lt-2FE8W-2FhDmr6VKsiEC3GfSPc7AoDLDqdw8kEovo5fvOJqtZ-2FSUohDv3KbDc-2BsBTdeOCnrS7Wyn1dpYeaBsgFdLkZJHAMnc-2F6kvFDCJNYaUWsT-2BFHvgq6HqdPhcIfJ3QwVifJ-2F7T0iBYIM-2BOPUr0diw5P7pm7A1BrrMlQdM9pnefrrg0x8fEUd5q5KPjK1woltJWuldfVxtFPHGBh7CKLGOdZ3aFOtansi50Fr-2Bk6vmXvCCEr7wKmgd0gWmOGgsJewwlRJqnoEMGu3mEZzOQzEQ4YGk2ro4-2FE-2FLDRfGSu0lJ7cHPlwZPZJ5991SwZ6gjdvknSsETGH3-2Fb-2FHLFrAHWPEvE1HNErU6m7HdF7MM
http://url3983.memberlink.dk/wf/click?upn=oz9RLCF0zEnmEdakGohGrsZj27-2FNawKwYUI5hiKO-2BW8-3D_UuUqdK-2FFi-2B1SnK1Hy6QogsDa9rRnYLps2k0IpoIw91KmQQOwFkS31ufG2OPKTuepe-2FToO41vppXGOx8g5MfHVpc93Lt-2FE8W-2FhDmr6VKsiEC3GfSPc7AoDLDqdw8kEovo5fvOJqtZ-2FSUohDv3KbDc-2BsBTdeOCnrS7Wyn1dpYeaBsgFdLkZJHAMnc-2F6kvFDCJNYaUWsT-2BFHvgq6HqdPhcIfJ3QwVifJ-2F7T0iBYIM-2BOPUr0diw5P7pm7A1BrrMlQdM9L8Oqn3NagJsDX0zMsfVx-2F40juOqsoOdmFzGU94sBupkPRatJ3bbJi18ihuHWFez-2B-2BmH-2Fg2PRZGL0wGKFD5gXBkAFFjPKdoYEYzs5sDaz5Tyz9BYwXxmwCHYnyJciSyGhhM4bodZXfR-2BxSochv-2F-2B4C1RHSqz28lKSwzAFacncUiJbFTf3nBOHOm9WFEzl4qpg
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
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Rokort har også lavet en ny version af Rokort app´en.   
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Er der nogen, der vil tjekke den ud og komme med en vurdering? 

Send din vurdering til nyhedsbrev@solrodkajak.dk 

Tak 😊 Klaus 

                       

mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
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”Skal du vælge imellem at være på stranden eller i kajakken, så er land 
mindre ledende end vand, og derfor ar det at foretrække at sætte sig på 
stranden. Gerne på hug med samlede fødder ude i det fri (ingen træer og 
mindst mulige jordkontakt). Så er det sværest for lynet at ramme. Er du nødt 
til at være i kajakken så gør dig så lille som mulig. Sluk for elektronisk udsyr 
og lad være med at bruge din cabonpagaj. Teoretisk kan der være en lille 
risiko forbundet med carbonpagajer, GPSér, mobiltelefoner og lign. Fordi de 
kan lede elektricitet. Hold også afstand til andre kajakker.  Sandsynligheden 
for at blive ramt af lyn er meget lille i Danmark. 85 % af alle lyn rammer 
Danmark i sommermånederne. ”  ´ 

Citat: Kano & Kajak 03—2019 side 39 

SUP arrangement 

Lene havde fået Bellevue SUP & Surf til at komme og promovere sporten 
som en del af SUP-HUP-projektet støttet af Nordea-Fonden. Det blev en 
rigtig sjov og udfordrende eftermiddag for de ca. 30 fremmødte. 

Lene bød velkommen og der var instruktion om brug af board og paddel.  

                           

 



6 
 

 

   
 
Så blev det prøvet af. Det kræver en hel del balance, og det var sjovt. Vi blev 
opfordret af instruktørerne til at prøve forskellige board. Vejret lagde ud med 
at være helt vindstille, og det var godt. Senere på eftermiddagen kom der lidt 
bølger og det, gør det ikke lettere! Til sidst var der regnbyger. 
 
Der var opstillet en telt-sauna på stranden, hvor man kunne gå inde og varme 
sig undervejs. Stort set alle var faldet i vandet på et tidspunkt. Efter yderligere 
lidt afprøvning, var der en stafet med 3 hold. 
 

      
 
Under arrangementet var der dæmpet musik og masser af koncentration og 

godt humør og hjælp fra instruktørerne        

Tak til Lene og Bellevue SUP & Surf for en sjov eftermiddag. Se alle 
billederne på hjemmeside. http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019  
 

      Klaus    

 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019
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Mosel turen 2019 
 
Om en tur på Mosel 
 
Hjemme i Danmark igen og klar til fortsat at deltage i klubbens kommende aktiviteter til Sverige, 
Lynæs m.m. vil vi godt lige fortælle to ord om tropisk varme, seriøse skybrud, vinfester, gamle 
borge, hyggelige byer, Klabautermanden, behageligt selskab og ikke mindst en rigtig flot sejltur 
ned af en af Europas mange floder, Mosel. 
Ideen til denne tur opstod en eftermiddag på en vingård på grænsen mellem Tyskland og 
Luxembourg tilbage i 2016. Når vi kunne sidde og drikke kølig hvidvin og kigge på Mosel, hvorfor 
så ikke ro kajak samme sted? Og ideen gik fra tanke til planlægning til virkelighed og det lykkedes 
for 9 brave kajaktosser at komme afsted sidst i juli til fire dejlige dage på Mosel. Vi havde inden 
afgang planlagt dagsturene til ca. 20 km ned ad floden pr. dag, bestilt plads på campingpladser og 
etableret kontakt til en lokal ro- og kajakklub i Traben-Trarbach, hvor vi kunne mødes og overnatte 
inden starten og samtidig parkere vore biler under kajakturen. 
 
Vi ankom drypvis til Traben-Trarbach efter en lang køretur fra Danmark, hvor alle havde valgt at 
tage en overnatning undervejs. Vejret var fantastisk med temperaturer op mod 37-38 grader og vi 
havde en flot aften med middagsspisning i Traben-Trarbach langs Mosel og en meget varm nat 
inden starten på kajakturen den 26. juli. Mogens Marianne sejlede ikke kajak, men blev chauffør 
på vores følgebil under hele turen, hvorfor soveposer, telte m.m. blev transporteret i bil, mens de 
personlige ting blev lagt i kajakkerne. En rigtig fin hjælp fra Mogens og Mariannes side, så 
kajakkerne ikke blev alt for tunge at slæbe på. 
 

 
Solnedgang over Mosel i Traben-Trarbach 

 
Om morgenen den 26. juli havde Mogens og Marianne x 2 sørget for fælles morgenmad og vi var 
så klar til at pakke kajakker og komme afsted. 
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Første kajakdag på Mosel, fredag den 26. juli fra Traben-Trarbach til Zell, ca. 19 km 
Efter en varm tropenat i den lokale roklubs lokaler og en hyggelig morgenmad på terrassen, blev 
kajakkerne pakket og endelig sat i Moselflodens vand (Annelise og Frederik havde lige taget en 
”prøvesejlads” på 8 km dagen før og blev derfor de første fra Solrød Strand Kajakklub i tysk 
farvand på Mosel).  
 
Sikke en oplevelse at sejle på den rolige og langsomt strømmende flod. 
 

 
Mosels rolige vande.   Slusen ved Enkirch. Vi deler pladsen med en tysk motorbåd. 

 
Efter 4 km nåede vi den første sluse ved Enkirch. Her skulle være en såkaldt bootgasse (en 
rutsjebanelignende kanal beregnet for kanoer og kajakker), men den var blevet lukket og 
fungerede ikke mere, så vi skulle bruge den selvbetjente fritidssluse. 
  
Efter at have trukket i de grønne håndtag, og det røde lys skiftede til grønt, sejlede vi ind i slusen 
og blev sænket 6-7 meter ned, inden vi fortsatte sejladsen omgivet af de stejle skrænter og 
klippesider med utallige vinstokke, hvor det overhovedet er muligt at få fodfæste. 
 
Fremme i Pünderich blev frokosten indtaget på ”Zur alten Brennerei” – og så skiftede vejret. Den 
blå himmel forsvandt, og det begyndte at regne. 
Vi fortsatte i mere eller mindre regn frem til campingpladsen i Zell, og nåede lige at komme i land 
inden et voldsomt skybrud med stormstød overmandede os, så vi måtte søge ly og afvente 
stilstand i regnen inden teltene kunne rejses. 
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Når det regner ved Mosel, så REGNER det. 

 
Aftenen blev lun og tør og endte med vinfest i den lokale by med rigelige mængder Moselvin inden 
vi gik til ro. 
 

 
Sct. Jacobus Weinkirmes i Zell (Vinfest) 

 
 
Anden kajakdag på Mosel, lørdag den 27. juli fra Zell til Senheim, ca. 19 km 
Vi slap heldigvis for regn og vand natten over, og kunne starte dagen med Marianne J’s 
morgenmad på campingpladsen.  
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                     Den specielle bil- og jernbanebro i Bullay. Ena havde bestilt passagen af toget, så oplevelsen blev komplet. 

 
Tøj og telte var nok stadig lidt fugtige, men humøret var højt og vi startede mod byerne Alf og 
Bullay, hvorefter vi nåede dagens sluse ved St. Aldegund. Mogens var skuffet: Stadig ingen 
bootgasse! Vi kom alle gennem slusen for fritidssejlere på én gang og kunne fortsætte gennem det 
skarpeste sving på hele Mosel, Bremmer Bogen.  
 

 
Cuno og Frederik i Bremmerbogen               Frokost i Ediger-Eller 

Her vi kunne kigge op på ca. 200 m høje vinskråninger, som angiveligt er Europas stejleste af 
slagsen. Et flot og fantastisk syn. Herefter ankom vi til Ediger-Eller, hvor vi holdt en hyggelig 
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frokostpause under parasoller ved et af de lokale hoteller langs bredden af Mosel. Vi fortsatte 
efter frokost ca. 6 km til dagens campingplads, Holländischer Hof i Senheim. Vi ankom i let regn, 
som dog drev over. Vi fik etableret vores lejr, fik en god gang aftensmad i Senheim og tørnede ind 
til hvad der skulle blive en særdeles våd nat med alt for mange milliliter regn. 
 
Tredje kajakdag på Mosel, søndag den 28. juli fra Senheim til Cochem, ca. 18 km 
Vi havde overnattet ved en bro på Campingpladsen. Pladsen lå på en lille halvø, med vand på 
begge sider, og de flotte stejle vinmarksskrænter. Der kom et voldsomt regnvejr/skybrud i løbet af 
natten, og som varede i 4 timer. Undervejs lød en meget kraftig sirene, men ingen vidste, hvad det 
betød. Først om morgenen fik vi at vide, at pga. tilstoppede vandsluser ned ad bjerget lød sirenen 
3 gange, som betød, at brandfolk skulle møde op og rense afløb og sluser. 
Pga. den våde nat, besluttede vi at udsætte afgangstiden lidt, spiste morgenmad i ro og mag, og 
smurte madpakker til dagens frokostpause. Herefter pakkede vi så våde telte sammen og begav os 
afsted i forholdsvis tørt vejr. 
Det var endnu engang en dag med smuk natur, og et slusebesøg i Fankel. 
 

 
Dag 3 om morgenen og alt er vådt.                       Indsejling ved slusen i Fankel. 

 
Vi holdt frokost på en overdækket sceneplads i Bruttig, og dér var vi også heldige med en lille 

bager med kaffe og kager 🙂. 

På den sidste del af turen dén dag passerede vi den gamle ridderborg, Beilstein, og nåede vi lige at 
få taget et par gruppebilleder til stor opmærksomhed fra strandbredden, før regnen så begyndte 
igen. 

         
          Ridder Bootgasse foran Borgen Beilstein Ankomst til Cochem og Reichsburg i regnvejr 
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Vi nåede campingpladsen udenfor Cochem og kunne få telte slået op og hængt tøj til tørre, for 
herefter at gå/køre ind til centrum og spise. Med sit flotte vartegn, Reichsburg, var Cochem flot 
oplyst, og vi valgte den modsatte side af floden til aftenspisning, så vi kunne få udsigten over 
Reichsburg, den flotte by og de flotte broer. 
 

 
                                        Endelig tørvejr i Cochem med Reischburg i aftenlys. 

Dén nat sov vi i tørvejr 🙂 
 
Fjerde kajakdag på Mosel, Cochem til Hatzenport med bootsgasse ved slusen i Müden, mandag 
den 29. juli, ca. 22 km 
 

 
Morgenmad i solskin før afgang fra Cochem 

Turens sidste dag var kommet. Den startede med fælles morgenmad ved campingpladsens (Mosel 
Camping) café område kl.8.30 til 7 € hver. Vejret var solrigt og vi sad under nogle parasoller. 
Dernæst pakkede vi færdig og kom afsted kl.10.00. Det var turens flotteste dag; klar blå himmel 
med nogle skyer. Det var ikke så lummert som i starten af turen, men det blev meget varmere i 
løbet af dagen. Floden var rolig, og der var vildænder & svaner med deres ællinger. Ca. ½ vejs 
holdt vi middagspause ved Treis-Karden, det var på dette tidspunkt ca.kl.12 også blevet meget 
varmt. Inden vi kom i land måtte vi over bred cement kant. Den gik under en bro, der gik fra byen 
over til en campingplads, som lå på en lille ø. Det lykkedes alle at få kajakkerne over med hjælp fra 
de mest “stærke”. Jean og Ena købte is til os alle. Vi købte ikke frokost denne dag, nogle spiste 
nødder og lign. 1 time senere roede vi videre og kom til turens sidste sluse i Müden. Vi tog alle 
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igennem den. Da vi kom ud, ville nogle barnlige sjæle tage den igen. Cuno blev for at tage Video 
(Se vedhæftede links til YouTube). 
 

                          
 
Bootgasse ved slusen i Müden. Cuno står øverst ved indgangen hvor kajakkerne drives ned gennem betonkanalen ved vandkraft og 
ender ved bunden af slusesystemet. 
 

Bootgassen er en ca. 150 cm bred betonkanal, som løber parallelt med hovedslusen. Kanalen er 
lukket af en luge foroven. Man trykker på en knap, og lugen sænker sig, så vandet kan vælte ned 
igennem kanalen. Derefter tændes en grøn lampe, og du har 20 sekunder til at få kajakken ind i 
strømmen, og så går det ellers i susende fart ned igennem. Frederik målte hastigheden til 27,4 
km/t.  
Når turen ender neden for slusesystemet, dukker kajakspidsen ned i det oprørte vand, og du får en 
styrtsø ind over sig – virkelig som en vandrutsjebane.  
 
Vi har uploadet Cunos videoer på YouTube, og du kan se passagen ved at klikke på linkene 
herunder: 
Herr Bootgasse = Mogens https://youtu.be/amd5BzAbFIg    
Marianne J  https://youtu.be/dsr1110RX7g   
Frederik  https://youtu.be/U1DFxEPqzuA 
 
 
Efter denne oplevelse fortsatte vi ned ad floden og mødte de andre på Klabautermandens café. 
Indtil vi kom til Burgen ca. Kl.14.30, til et lille havneområde med en husbåd som værtshus. Det var 
dejligt med en tiltrængt pause, hvor vi købte kolde vand, øl eller kaffe. Vi sad på dækket under en 
parasol. Alkohol fri øl kan anbefales. Lidt senere kom de andre plus Marianne Aa., som Marianne J. 
ringede efter. Der blev taget billeder og sludret med indehaveren; en ældre charmerende herre, 
Hubert, på 81. Båden var et særsyn, indrettet med gamle fund fra Huberts tid med alt fra gammel 
julepynt til discokugle i loftet. En Pirat en såkaldt Klabautermand, (figur i menneske størrelse), stod 
ved indgangen på den lille bro over til båden og holdte øje med det hele...  
Ved kl.15.50 roede vi videre og ankom ½ time efter til Sonnenwerth Camping i Hatzenport. Vi 
havde roet 22,1 km på 5 timer og 15 min. Det var en stor campingplads med masser af plads, 
modsat nogle af den andre vi havde været på. Vi slog os ned på et grønt græsareal med masser af 
plads rundt om. Vi begyndte at pakke ud, og de som skulle køre tilbage til Traben-Trabach, for at 

https://youtu.be/amd5BzAbFIg
https://youtu.be/dsr1110RX7g
https://youtu.be/U1DFxEPqzuA
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hente biler, gjorde sig klar til at tage afsted. Cuno sprang i Mosel floden; det var hans “bad”. 
Senere sprang jeg også i, det var tiltrængt i den varme, selvom Mosel floden har grønne alger i / 
uklart vand.  
Cuno, Ane-Lise, Jean, Marianna Aa. Kørte så tilbage og hentede de andre biler ved startstedet. De 
kom tilbage 2 timer senere ved kl.19.45. Imellem tiden slog vi andre telte op, og gik i bad, og 
slappede af og Marianne J. bestilte morgenmad til næste morgen. Hun & Mogens reserverede 
også plads ved en tyrkisk restaurant i nærheden til kl.20. Hun & jeg gik derhen lidt før kl.20 og fik 
øl & vin & en lille pommes frites som snack. De andre kom lidt senere og vi bestilte mad & drikke. 
Mange bestilte lam efter kokkens anbefaling. Desværre slap gassen op, og vi fik at vide, der ikke 
kunne laves sovs & tilbehør. Det skyldtes en vinfestival ugen før. Aftenen blev hyggelig alligevel, da 
vi også sad udenfor med udsigt til Moselfloden og drak Mosel vin eller øl/vand. Nogle af os bestilte 
også æbletærte (Apfelkuchen) & kaffe, og mørket var faldet på.  
 

 
Klabautermandens cafe i Burgen 
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                    På besøg hos Klabautermandens cafe i Burgen sammen med værten, Hubert på 81. 
 
 

 
Middag den sidste aften langs landevej og Mosel på en hyggelig restaurant. 

 
Næste morgen stod på færdig morgenmad på pladsens cafe, læsning af kajakker og bagage, 
hvorefter hjemturen kunne begynde. Alle er kommet godt hjem efter en rigtig god oplevelse på 
Mosel – og hvem ved? Måske gør vi det igen ☺. 
 
 
Med venlig hilsen Moselbanden  
 
Karen, Cuno, Mogens, Marianne, Marianne J, Anne-Lise, Frederik, Ena og Jean 
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Moselbanden kan i øvrigt kun opfordre til at gå ind på klubbens hjemmeside og kigge på de mange fotos fra turen. 

 
 
 
 
Klubtur til Järnavik Skærgård 12/8 – 16/8 2019 
 
Mandag morgen forlod vi Solrød Strand efter at have pakket og læsset 
kajakkerne på taget. Allan havde i dagens anledning forlænget sine tagbøjler, 
så der kunne ligge 3 kajakker ved siden af hinanden. 
 
Omkring middagstid ankom vi til Järnavik campingplads, dog ankom Cuno og 
John først et par timer senere efter en uønsket sightseeingtur. Vi blev vel 
modtaget af lejrchefen Stefan, som bød os velkomne, informerede om  
 

     
 
campingpladsen og udleverede nøgler til hytterne. 
KL. 13.30 sad vi alle i kajakkerne og drog ud på den første tur i de nærmeste 
omgivelser, og på vejen hjem lagde vi vejen forbi Tjärö havn med det 
velbesøgte café/ishus.  
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Under bådebroen lavede Klaus en fejlmanøvrering og endte i vandet til 
megen underholdning for alle. Efter en velfortjent is begav vi os hjemad i 
medvind og bølger, og havde sejlet 12 km. 
 

     
                                                    
Kl. 19 mødtes vi i campingpladsens restaurant til en flot middag med valget 
mellem 2 retter, som vi havde forudbestilt. Og således forløb resten af 
aftenerne, til den fantastiske pris på ca. 90,- dkr. pr. middag. 
 

                    
                   Bl.a. lækker varmrøget laks 

 

  
 
                                 
Tirsdag morgen lagde vi ud kl. 10 og rundede klippehalvøen Allböle ud mod 
åbent hav. Vinden var i sydvest, så der var nogle pæne dønninger fra 
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Østersøen. Ifølge kortet skulle der være en overbæring inden om Allböle. 
Allan og Marianne valgte denne, men det var en vanskelig sag, så vi andre 
foretrak bølgerne og roede rundt om skæret, mødte Allan og Marianne, og 
roede til Matvik havn for at holde frokostpause. Så gik det hjemad i let 
modvind, men efter at have rundet skæret fik vi bølger og dønninger direkte 
bagfra og drønede hjemad. Vi var tidligt hjemme til lidt afslapning inden 
middagen og havde roet 19 km.    
 

           
 
Onsdag morgen satte vi igen ud kl. 10, og efter at have rundet Allböle klippen 
gik vi direkte mod vest, fandt en lille bugt med læ for vinden og gik i land på 
klipperne for en kort formiddagspause. Vi fortsatte mod vest imellem 
klippeøerne og holdt frokostpause Tärnö havn. Mørke truende skyer 
nærmede sig, og da vi var ved at gå i bådene, kunne vi høre torden i det 
fjerne.  
 

                                                  
Bemærk himmelen, det blev værre!                  Kort tid efteri ly for regn, torden og hagl 
 
Vi gik heldigvis i land igen, og kort tid efter blev det virkelig uvejr med lyn, 
torden, skybrud, haglvejr og kraftige vindstød. Vi måtte vente i næsten en 
time, men så fik vi belønningen: vinden lagde sig, solen kom frem og det var 
næsten havblik, mens vi sejlede hjemad imellem de mange idylliske øer.  
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Ved Allböle skæret begyndte vinden at friske op, og vi fik perfekt rygvind hjem 
efter 23 km. roning. Efter middagen var det blevet koldt og fugtigt, og vi fandt 
ud af, at der sagtens kunne være 10 personer i en hytte, da der skulle drikkes 
grappa. 
        
Torsdag morgen var det planlagt, at vi skulle ud af bugten og mod øst. 
Vejrudsigten var lidt usikker – måske skulle der komme mere vind senere på 
dagen. Vi valgte at dele os i 2 grupper – en mindre gruppe tog den planlagte 
tur, mens vi øvrige valgte at blive indenskærs og udforske de mindre fjorde. 
Under formiddagspausen, som blev holdt oppe på en klippe, så vi pludselig 
min kajak komme drivende forbi, da fortøjningslinen var gået i stykker. 
Kajakken drev ind i nogle siv, og Kirsten hentede den efter pausen, hvorefter 
vi fortsatte til frokost i Guemåla.  
 

   
 
Under hjemturen besøgte begge hold igen ishuset på Tjärö inden vi gik i land 
efter henholdsvis 18 og 22 km. Vi fik igen en dejlig middag i restauranten, 
hvorefter lejrchefen Stefan holdt en kort takketale, håbede at se os igen og 
serverede derefter kaffe og en lækker dessert, som tak for opholdet. Aftenen 
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sluttede vi i pladsens fællesrum, hvor Karsten havde lavet en musikquiz – 
mest med svenske sange og viser – en rigtig hyggelig sidste aften. 
 
Fredag morgen blev der pakket, og vi mødtes ved kajakkerne kl. 10.30. 
Nogle af os havde allerede taget en kortere tur 
 

         
 
Efter formiddagens kajaktur endte vi igen ved ishuset på Tjärö til is, og ved 
afgang lavede Cuno et flot stunt og tippede rundt i kajakken, så han måtte 
sejle hjemad i våd tilstand. Hjemme igen efter 12 –15 km blev bilerne pakket, 
og vi var klar til afgang efter en særdeles vellykket tur – både kajakmæssigt 
og socialt. 
Ref. Mogens 
 

                  
                 Lars Juhl 
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Kære alle 
 
Turen til Järnavik blev min sidste Klubtur som arrangør. Den beslutning blev 
truffet for længe siden. 
 
Gennem årene er det blevet til rigtig mange ture sammen med mange af Jer, 
og vi har set meget forskelligt rundt omkring i Danmark og Sverige og haft 
mange gode stunder sammen. 
 
Så en anden/andre må meget gerne træde til, og jeg vil nyde at deltage 
sammen med Jer i en ny rolle. 
 
Med venlig hilsen  
Lars Juhl 
 
Kære Lars Juhl. 
 
Jeg vil gerne på klubbens og egne vegne takke dig for alle de Klubture, du 
har været "kaptajn" på, siden starten. Jeg tænker særligt sommerturene, hvor 
jeg selv har deltaget, nemlig 2x Kragenæs, De Hvide Svaner, Langeland og 
ikke mindst Tåsinge, altså der hvor Valle og jeg kom roende til. Tak. 
 
Jeg er overbevist om at vi kan finde kræfter I klubben til at videreføre 
traditionen, med de årlige klubture i nyt rovand og med nye ideer, du skal 
være velkommen. 
 
Hilsen Formanden 
 
Vigtige datoer  
 

 
Lynæs 24.-31. august 2019  

 
Bestyrelsesmøde 12 september 2019 kl. 19 i klubhuset 

 
Susåløbet den 14-09-2019 09:00 

 
Indvielse af Kronprinsesse Marys Bro den 28-09-2019 
 

 

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

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


22 
 

 
Billed- og kalenderredaktør søges 
 
Har du tid og lyst til at blive billed- og kalenderredaktør i Solrød Strand 
Kajakklub? Du skal dække 2 områder: billeder og kalender. 
 
Arbejdet består i at lægge billeder, der bliver lagt på FB og tilsendt på anden 
vis, op på hjemmesidens Billedsamling og lægge de aktiviteter som udsendes 
pr. mail fra rokort op på hjemmesidens kalender. Klubben har indkøbt en 
ekstern harddisk til brug for det arbejde, så du skal ikke bruge plads på din 
egen pc´er.  
Jeg skal nok give dig en grundig instruktion i, hvordan det skal gøres. 
Mængden af arbejde er stærkt varierende. ”Højsæsonen” for billedelen er ved 
at klinge ud, så det er et godt tidspunkt at overtage funktionerne. 
Vi hjælper hinanden ved evt. problemer og ved ferier mv. Tænker, at vi holder 
et arbejdsmøde en gang i efteråret. Jeg vil på det tidspunkt have lavet en 
”manual” for arbejdet. 
 
Skriv en mail til mig på kajak.klaus@gmail.com (gerne med lidt om dine 
erfaringer med arbejde med hjemmeside) senest den 1.9.19 hvis du vil 
påtage dig det arbejde. Er flere interesserede, må der nødvendigvis træffes et 
valg. Du vil først høre fra mig efter tidsfristen.  

Ser frem til at høre fra dig og det fremtidige samarbejde      . 

 
Mange venlige hilsner Klaus     
 
 
Pagajen – udstyr der skal videre 
 
Har du udstyr, som du af en eller anden grund vil af med, og du tror, at der er 
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  
 
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 fx 2018 http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2018 
 
Billeder der lægges på facebook, lægges løbende på hjemmesiden. Ved 
mange billeder, laves der et udvalg. 
Har du en profil og har du endnu ikke fået tilmeldt dig fb- gruppen gøres det 
let ved at sende en anmodning. (Man skal være medlem for at kunne slå 
noget op.) 
 

mailto:kajak.klaus@gmail.com
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2018
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Gruppen tilgås på denne adresse 
https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/ 
 
eller ved at søge på ”Solrød Strand Kajakklub” i Facebook. Godt og vel 
halvdelen af dem, der er i denne gruppe er aktive medlemmer af klubben. 
 
Der er rigtig meget gang i klubben, hvilket tydeligt ses, når man går ind på 
hjemmesiden 
 
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019   
Tjek også video ud 
 
Du skal være opmærksom på, at der går lidt tid, før videoerne bliver hentet 

ned, men så bliver der også show-time      . 

 
Har du noget (fra klubsammenhæng), som du synes, andre også skal have 
fornøjelse af, så send det til mig. 
Klaus 
 
God fornøjelse. 

Tak for Jeres bidrag         

                                                                                                  
                                                                             Mange venlige hilsner 
                                                                                          Klaus   
                                                                        nyhedsbrev@solrodkajak.dk                                                                             
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                www.solrodkajak.dk   

https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/
http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/

