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                                                                          Solrød Strand den 02.07.2020                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 86       
 
Kære medlemmer 

Velkommen til vore nye medlemmer: Jens Jørgen (der er vendt tilbage efter 

en pause) Heidi, Mads, Nanna, Jesper B. Klubben har nu 127 medlemmer 

heraf 115 aktive medlemmer samt 12 (passive) medlemmer. Der er 9 SUP- 

medlemmer, der enten dyrker SUP eller dyrker både SUP og kajak.  

Stort tillykke og god fornøjelse med SUP-licens til: Annelise, Hanna, Lise, 

John. Klubben har nu 9 medlemmer med IPP1 SUP certificering, og som 

SUP instruktør Marianne siger, ”Der er flere på vej.” …… 

Stort tillykke til: Jon, Martin, Allan, Steffen, Dorte, Anders, Leonard, Jesper G. 

med IPP2 licens, der blev taget den 30.6. (+Michael lige om lidt). 

Håber alle får stor glæde af de nye færdigheder        

 

Årets første IPP2 hold færdige 
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Kurser 

Nyt IPP2 kursus havkajak med opstart den 28.7. kl. 17.00 

SUP- kursus den 2. og 9. juli samt den 25. juli  

Du kan læse om Opstartsforløb i kajak og SUP her.  

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

Fortæl gerne din familie og venner om det gode tilbud. Der er begrænset 

antal pladser både til SUP og havkajak.  

 

Bestyrelsen 

Corona regler 

Som alle er bekendt med, kan vi nu være op til 50 personer samlet med 

passende afstand. Al fællesudstyr skal fortsat skylles og sprittes af. Vi skal 

selvfølgelig fortsat følge myndighedernes retningslinjer. 

Bestyrelsen 

 

Klubbens ”Trailertur” torsdag den 6. august til søndag den 9. august. 

De sidste par år har det været en tradition med en klubtur til 

Lynæs/Hundested området. Den var populær for nye medlemmer, da der er 

beskyttet farvand, men også fordi man pga. den korte afstand kunne tage 

éndagsture derop. Andre medlemmer benyttede sig også af det. 

I år har turudvalget besluttet at lave en ” Ud af huset” klubtur, hvor traileren 

hver dag kører ud til et sted, som er ideelt i forhold til vejrudsigten. Det kunne 

f.eks. være 

• Roskilde Fjord 

• Københavns kanaler 

• Mølleåen og de omkringliggende søer 

• Stevns Klint 

• Tryggevælde Å 

• Avnø Fjord 

 

http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/opstartskursus
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Har man ikke har mulighed for at deltage i sommerens klubture, er hér så en 

alternativ mulighed for at komme på én eller flere dages tur, blot med 

overnatning derhjemme     . 

Praktisk kommer det til at fungere på den måde, at man mødes ved 

kajakhuset kl. 9, hvor der er skippermøde og hvor kajakkerne pakkes. Ved 

skippermødet vil der blive givet info om dagens tur, og der er mulighed for at 

få kort over turen. 

Hjemkomst vil være ca. kl. 17.00 Deltager man i flere sammenhængende 

dage, kan kajakken blive på traileren. Denne vil holde privat parkeret natten 

over. Man kan også fragte sin kajak på egen bil. 

Der vil komme opslag på rokort, hvor man tilmelder sig de dage, man vil med. 

Vi håber, ovenstående kan friste både gamle og nye medlemmer. 

Vi glæder os til nogle skønne dage. 

Hilsen 

Kirsten og Marianne 

 

EFTERLYSNING af chauffør/chauffører til Trailerturen. 

Da hverken Kirsten eller jeg har mulighed for at trække klubtraileren, vil vi 

hermed efterlyse, om der er nogen, som kunne tænke sig/har mulighed for at 

deltage i én eller flere dage på ovennævnte tur og trække traileren. Der vil 

blive udbetalt kørselsgodtgørelse. 

Hvis du kan/vil/har lyst må du meget gerne sende en besked til Marianne 

Jenlar 30296506 el mjenlar@hotmail.com 

På forhånd STOR tak. 

 

Se billederne fra turene i 2019 og 2018 i under billeder på hjemmesiden. 

 

Møn rundt tur fra den 20. - 23. august 

Der er slået en 4 dags tur op rundt om Møn. En tur hvor ALT skal med i 

kajakken. Læs om turen i opslaget på rokort.  

Kirsten og Marianne 

mailto:mjenlar@hotmail.com
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IPP2- holdet på første tur til København 
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På tur til KBH med SUP 

 

 

 

         

    

 

UNGSolrød i Solrød Kommune 

 

Al SUP udstyr var i brug tirsdag den 30.6 og igen torsdag den 2.7 fra kl. 9.00-

16.00, da klubben stod for et arrangement: ”UngSolrød”, hvor unge skal 

prøve kajak og SUP. Marianne, Kirsten og Allan stod for det.  

Efter første dag skrev Mirja på fb: 
  
” Det var nogle seje unge mennesker. Når man alligevel er våd, gør det ikke 
noget, at det regner.”  
 
Mirja takkede også for arrangementet. 
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Sommertur til Svendborgsund Camping på Tåsinge 

Fredag den 26. juni til mandag den 29. juni 2020 

Igen i år var der stor tilslutning til den årlige sommertur. Vi var 30 roere plus 

nogle familiemedlemmer, som fredag morgen drog til den gammelkendte og 

virkelig hyggelige campingplads på Tåsinge lige over for Svendborg. 

 

                

Det vil sige, der var et par som tyvstartede allerede torsdag, men det skal 

siges til deres forsvar, at de roede hele vejen fra Sjællands vestkyst, via 

Langeland og til Tåsinge med ankomst ved middagstid, fredag, sammen med 

alle vi andre. 

Efter indkvartering, var der arrangeret en kort tur til Valdemar Slot, hvor vi 

spiste vores medbragte frokost på græsplænen og i behagelig skygge. 
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Vi havde forberedt og medbragt egen aftensmad, som blev indtaget ved 

langbordet i herlig aftensol. 

  

 

Lørdag læssede vi kajakkerne på biler og trailer og kørte til Skovballe Havn 

på den sydvestlige del af Tåsinge. Herfra var der to muligheder, nemlig enten 

at tage på ø-hop, som omfattede Drejø og selvfølgelig den obligatoriske is på 

Skarø. Herefter var der en håndfuld som besluttede at ro hele vejen retur til 

campingpladsen og resten returnerede til Skovballe. Den anden mulighed var 

at tage et langt stræk på 13 km til Ærø og et besøg i Marstal, inden det gik 

retur til Skovballe. Der var meget fin timing, da både dem fra ø-hop og dem 

fra Ærø nærmest roede ind i havnen samtidig. 

Der var truffet aftale med restaurant Øret, om at de stod for vores 

aftensforplejning lørdag og søndag. Denne aften stod den på kylling/oksekød 

med champignonsovs og selvfølgelig rigelig med rødvin og øl. Stemningen 

var således helt i top, da Karsten endnu en gang viste sin store passion for 

musik, som blev til en musikbingo med 50 sange fra vores alle sammens  
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ungdom. Der var vist nok en som vandt, men da nogen havde glemt 

præmien, så står det lidt hen i det uvisse. 

Søndag var der arrangeret ”spis naturen” med Andreas Holm. Der deltog 11 

som både fra kajakken og til fods i vandet forsøgte at fange en anstændig 

frokost. Der blev samlet en del blåmuslinger, en håndfuld rejer og nogle 

havsnegle. Lidt grønt skal der jo også til, så der blev plukket friske skud fra 

blæretang. Alt blev tilberedt i medbragte trangia`er og ALT blev spist. 
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Resten tog turen rundt om Thurø og afsluttede med den fantastiske oplevelse 

det var at se delfinen lege med og rundt om kajakkerne i Svendborg Havn.  

       

Om eftermiddagen var vi nogle flere som tog en smuttur over for at se, om 

Delle ville lege igen, og det lykkedes da for de fleste at se delfinen på ganske 

tæt hold. 

Aftensmaden, som bestod af mørbradgryde og ris, blev også denne dag 

indtaget på restaurant Øret. 

Mandag var hjemrejsedag og der var flere som af forskellige årsager var nødt 

til at køre hjem om formiddagen. Da det var blæst en del op, blev det kun til 

en mindre tur op til broen og snuse til strømmen og blæsten og selvfølgelig 

en lille smut over til Svendborg for at sige farvel til delfinen. Den tog afsked 

og viste sig i et par korte glimt, og væk var den. Formentlig for at lege videre 

med Ærøfærgen. 
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Igen en herlig klubtur med hygge, fantastisk vejr, dejlige mennesker og gode 

omgivelser. 

Tak til arrangørerne og alle som var med til at gøre disse dage til endnu en 

oplevelse i Solrød Kajakklub. 

 

Kirsten 

 

 

Se mange flere billeder på http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020  

 

Ændring af data 

Husk at ændre mail, mobil og adr. i MemberLink 

https://solrodstrandkajak.memberlink.dk Brug samme log ind som i Rokort. 

Man kan forledes til tro, at man også kan gøre det i  https://www.rokort.dk/ 

men der kan man kun tilføje nærmeste pårørende, lægge foto ind og gøre sig 

selv ”usynlig”. 

http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020
https://solrodstrandkajak.memberlink.dk/
https://www.rokort.dk/
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Hvis du sætter flueben i vis kun mit navn, hvor det er krævet 

sikkerhedsmæssigt kan dine klubkammerater ikke se du er medlem, ikke se 

din mobil og at du falder ud af ro statistik.     

 

               
 
 

Den fulde it-vejledning finder du på hjemmesiden  

http://www.solrodkajak.dk/om/regler-og-vejledninger  

Ellers spøger du bare. 

       Klaus 

 

Historien om Solrød Strand Kajakklub op til 2020  

Der er lavet en beskrivelse af klubbens historie indtil nu i kort form. Den er 

blevet til på denne måde. Jeg startede med at lave et oplæg ud fra alle 

nyhedsbrevene, fotosamlingen, og det jeg i øvrigt vidste. Så gik formand Lars 

Jørgensen og jeg det igennem, der blev tilføjet det, han vidste, korrigeret, 

redigeret mv. 

Den version der så kom frem, bad vi den tidligere formand Lars Juhl om at gå 

igennem. Han bidrog med yderligere supplerende oplysninger og 

korrektioner. Lars Juhl er jo som bekendt initiativtageren til klubben og 

http://www.solrodkajak.dk/om/regler-og-vejledninger
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tidligere formand i klubben. Den nuværende formand Lars Jørgensen og jeg 

har været med siden opstarten af klubben i 2011. 

Der er taget nogle valg, for at der ikke skal blive for mange gentagelser. Fx er 

kun den første standerhejsning nævnt, og så er der beskrevet, at det blev en 

fast tradition. Jeg har valgt at sætte link ind med fotosamlingen under de 

enkelte år, og så kan man se billederne fra det beskrevne år. 

Jeg håber, at denne historie bringer viden til nye klubmedlemmer og 

genopfrisker det skete for de, der har deltaget i klublivet igennem årene. 

Tak for samarbejdet om denne beskrivelse til Lars Juhl og Lars Jørgensen 

Med venlige hilsner 

Klaus 

 

2018 

Der blev afholdt fridykningskursus i svømmehallen, der havde til formål at 

lære at modvirke panik, når hovedet er under vand. 

I slutningen af januar modtog bestyrelsen Grundejerforeningens prospekt-

materiale om Strandens Hus med deres forslag til, hvordan grundene på 

Østre Strandvej skulle bebygges med restaurant, klubhus til foreningerne, p-

pladser mm. 

Velbesøgt Åbent hus - arrangement marts 2018. 

Klubaften med telte, soveposer, liggeunderlag, kogegrej, lygter, campingstole 

og meget andet, hvor det var klubmedlemmernes egne erfaringer med udstyr 

og fif, der blev videreformidlet.  

Foreningen “Solrød Vandsport” med Bjørn-Erik Jørgensen blev dannet. 

Solrød Strand Kajakklub valgte ikke at være med i foreningen ”Solrød 

Vandsport” fra opstarten. Man afventer kommunens udspil omkring 

”Strandens Hus”. Kommunen købte prospektet af Grundejerforeningen. I den 

efterfølgende tid arbejdede kommunen videre med Strandens Hus, borgere 

og brugere blev på forskellig vis inddraget i arbejdet. Kommunens forslag 

blev fremlagt på budgetmødet i juni, og det blev besluttet at det skulle 

realiseres.  
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Klubben havde første ”Opstartsforløb 18”, hvor de nye medlemmer fik 

uddannelse til IPP2 i et samlet forløb. Der var så stor søgning at man måtte 

oprette venteliste, med opstart i det flg. år.     

Der køres et IPP3 forløb med tur til Saltholm og 4 medlemmer opnår IPP3. 

10. klasse prøver kræfter med kajaksporten.  

Persondataforordningen bliver gennemført i Solrød Strand Kajakklub 

Lars Juhl trækker sig som formand og fra bestyrelsen. Han mener, der skal 

yngre og stærkere kræfter til at arbejde med de udfordringer klubben står 

overfor med klubfaciliteter. Næstformand Lars Jørgensen overtager 

formandsposten. 

Ved den ordinære generalforsamling bliver Lars Juhl udnævnt som 

æresmedlem af klubben for at starte og udvikle Solrød Strand Kajakklub.  

Solrød Strands Grundejerforening og Strandrensnings lauget financierer 

indkøb af materialerne til etablering af en gå- og køresti fra svellerne og til 

vandet. Et stort ønske bliver opfyldt, der letter adgangen til vandet.  

En særlig tur til Mosede da Lars Juhl slog en tur op til Mosede i august. Det 

var en fejring af hans 70 års dag med flagpyntede kajakker og fint traktement.  

Hav-kajakmand/Mini-TRI.  

Der laves en samlet introduktion om IT i Solrød Strand kajakklub.  

Bestyrelsen besluttede at gå med i ”Solrød Vandsport” og bakke op omkring 

”Strandens Hus”. 

Sommerklubtur til Karlskrona Sverige.  

Sommerklubtur til Nakskov.  

Deltagere i Bornholm rundt.  

Sommerklubtur til Lynæs. 

Tur til Stevns klint. 

Klubaften om Sikkerhed ved vinterroning. 

 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018  

 

 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2018
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2019 

Bestyrelsen laver en lille undersøgelse blandt nye medlemmer i 2018, for at 

høre hvad der fungerede og hvad der kunne forbedres, og hvorfor man evt. 

ikke for brugt klubben/rosporten så meget som de nye havde forventet.  

Der bliver lavet en tilfredshedsundersøgelse for alle medlemmers opfattelse 

af Solrød Strand Kajakklub. 

Spørgsmålene er udviklet af DGI. Der kommer en repræsentant fra DGI og 

gennemgår besvarelserne set i lyset af de andre klubber kajakklubber, der 

har deltaget i undersøgelsen. 

Kaffemøde for ny-indmeldte og folk på venteliste til Opstart 2019. 

Beretning fra en Kajaktur i Grønland Kristian Wichmann. 

Solrød kommune indbød til en workshop, hvor interessenter kom og gav 

konkrete input til hvad Strandens Hus skal indeholde. Bestyrelsen kom med 

et oplæg. Det koordineres med Solrød Vandsport og afleveres efterfølgende 

til Teknisk afd. Repræsenter fra klubben deltog i et opfølgende møde.  

Projektet er vedtaget enstemmigt af byrådet. Det besluttes, at der skal være 

noget indledende arbejde i 2020, og at byggeriet skal starte op i 2021.  

Mange emner står tilbage omkring, hvad der skal ske under byggeriet med 

klubbens virke.  

Klubturen til Sølager Camping i Lynæs august 2019. 

Spejdere prøver kajak. 

Sæltur til Svinø der efterhånden er en tradition. 

Der startes en ny tradition op det år med tur i Københavns kanaler og en fest 

med en venlig ”Kanindåb” af de nye medlemmer og efterfølgende 

sommerfestklubfest.  

Orø rundt 2. juni 2019. 

Det år er der også et Opstartsforlød i sensommeren.  

Der afholdes SUP arrangement og klubben får uddannet et SUP-instruktør. 

Temadag med balanceleg og redninger i svømmehallen. 

Mosel turen 2019. 

Klubtur til Järnavik Skærgård.  



16 
 

Kronprinsesse Marys bro med deltagelse af klubmedlemmer. 

Rullekurser i svømmehallen. 

Klubtur til Middelfart – Galsklint. 

13.6 – 16.6 Storstrømmen og Stege Bugt i telt. 

Klubben har nu en IPP3 instruktør. 

”Den gyldne pagaj” en særlig vandrepagaj, der går til den person, der har roet 

mest i året. Mogens Aalund er årets modtager. 

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019 
 
Du kan læse de øvrige års historie på  
 
http://www.solrodkajak.dk/solroed-strand-kajakklubs-historie  
 
 

 
Vigtige datoer  
 

 
UNGSolrød i Solrød den 2. juli kl. 9-16 

 
SUP kursus den 2. og 9. juli 

 
Mecklenburg- Vorpommern/Brandenburg – turen fra den 12. juli til den 17. 
juli 2020 

 
Klubbens ”Trailertur” torsdag den 6. august til søndag den 9. august. 

 
"Møn Rundt" fra den 20-08 til den 23.8 med telt og alt med i kajakken. 
Læs om og tilmeld turen på rokort.  

 

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

http://www.solrodkajak.dk/billeder/billeder-2019
http://www.solrodkajak.dk/solroed-strand-kajakklubs-historie
https://ekstrabladet.dk/ingemann/
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer
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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 2019 http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2019   
 
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 af gruppen, for at kunne slå noget op.) 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 pt. 168 medlemmer. 
 
Der er rigtig meget gang i klubben, hvilket tydeligt ses, når man går ind på 
hjemmesiden 
 
http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020  
 
Tjek også video ud!  Vær 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 

mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2019
https://www.facebook.com/groups/1557328377819031/
http://www.solrodkajak.dk/billeder-2020
mailto:nyhedsbrev@solrodkajak.dk
http://www.solrodkajak.dk/

