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                                                                          Solrød Strand den 16.10.2020                                                                                                                                            

Nyhedsbrev nr. 90           

 

Kære medlem 

Velkommen tilbage til Rasmus og velkommen til Morten, Smmillah og 

Karsten.  

 

Fra bestyrelsen  

 

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020 

Sted:5A, beliggende i Solrød Idrætscenter. 

Tid: torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00  

 

• Valg af dirigent  

• Valg af 2 stemmetællere  

• Formandens beretning  

• Foreningens regnskab  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

• Lars Jørgensen – modtager genvalg 

• Kurt Engberg – modtager genvalg 

• Kirsten Hjøllund – ikke på valg 

• Annelise Koch-Henriksen-modtager genvalg 

• Henriette Marchsteiner – ikke på valg  

• Klaus Frydendal – ikke på valg 

• Lene Nørskov – Ikke på valg 

• Suppleant - Lene Knutzen - ikke på valg 

• Valg af revisor – Hans Nørskov  

• Valg af revisorsuppleant -Bestyrelsen foreslår– Claus Schmidt  

• Indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag 

• Eventuelt  

 

Regnskabet er vedhæftet dette Nyhedsbrev nr. 90  

 

Du bedes tilmelde dig på www.rokort.dk  af hensyn til Corona vil der kun være øl, vand 

samt håndsprit. 

 

Er du syg eller utilpas skal du selvfølgelig ikke møde op 😊 

 

Formanden 

http://www.rokort.dk/
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Strandens hus og budgetaftalen 2021 

For SOLRØD VANDSPORT (som klubben er en del af) er der to væsentlige 

afsnit i Budgetaftale 2021. 

Etablering af Strandens Hus, hvorved rammerne for rekreativ anvendelse af 

strandområdet forbedres, herunder nye klubfaciliteter til fritidsbrugere til 

kajak, sejlsport, vinterbadning samt faciliteter for andre motionsfolk m.fl. 

gennemføres, når der er truffet afgørelse i forhold til klagen over lokalplanen. 

Der er i budgetforslaget afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022. Når 

klagen er afgjort, vil aftaleparterne se på behovet for fremrykning af midler fra 

2022 til 2021.  

Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for handicapvenlig 

tilgængelighed til stranden i forbindelse med etablering af Strandens Hus, 

herunder mulighederne for en forlængelse af badebro ved Østre Strandvej. 

Handicaprådet inddrages i arbejdet med afdækningen. 

De bedste hilsner Bjørn-Erik 

Her kan du se mere om udbud af restaurantdelen til Strandes Hus  

”Til det spændende projekt Strandens Hus udbyder Solrød Kommune et ca. 550 m2 stort 

areal. 

Vindende tilbudsgiver skal opføre en restaurant/café med tilhørende iskiosk. Der er 

mulighed for at opføre terrasse med udsigt over havet. 

De fremhævede punkter i udbuddet: 

• Arealet udlejes for en periode på 30 år 

• Restaurant/Café og iskiosk skal fremstå i samme materialer som foreningshuset, så 

bygningerne fremstår som én enhed 

• Der vil være mulighed for udeservering øst for bygningen på terrassen og vest for 

bygningen på forpladsen  

Tilbud skal være Solrød Kommune i 

hænde senest den 30. oktober 2020 kl. 

12.00” 

Bygningen købes af kommunen efter de 

30 år til markedsværdi for ejendomme på 

lejet jord.                                       Klaus  
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Bestyrelsen 

 

Standerstrygningen den 18. oktober kl. 10 

 

I år bliver det kun nedtagning af flaget, som markerer afslutningen på 

sommersæsonen. Grundet risiko for Corona smitte, vil der ikke være noget 

traktement, hverken i klubhuset eller ude. Ønsker du kaffe eller lignende skal 

du selv medbringe dette. 

 

Er vejret til det, roes der efterfølgende en tur, så husk egnet beklædning i 

forhold til vejret.  

 

Hvis du føler dig sløj, eller har Corona tæt på, så bliv hjemme, tak. 

 

Roning om vinteren 

 

Vinterhalvåret defineres fra standerstrygning (3. søndag i oktober) til 

standerhejsning (sidste søndag i april). 

I vinterhalvåret, hvor vandtemperaturen er under 10°C skal beklædningen 

beskytte mod underafkøling. En sådan beklædning består som minimum af 

en vind- og vandafvisende yderbeklædning samt gerne flere lag af 

svedtransporterende undertøj som kan holde på varmen, når man ligger i 

vandet. Tørdragt anbefales. 

Det store varmetab fra hovedet bør også reduceres med f.eks. en hue. 

Der foretages ikke prøvetimer i perioden hvor vinterreglementet gælder. 

Desuden er den maksimale afstand fra kysten indskrænket til 50 m fra 

knædybt vand. 

Hav altid for øje at en kajaktur kan føre til en svømmetur. Som udgangspunkt 

ror man aldrig alene i vinterhalvåret. 

Det anbefales at det enkelte medlem jævnligt øver redninger – også i koldt 

vand. 

 

Roning i mørke 

 

Mørkeroning må kun foretages af frigivne roere og der skal medbringes et 

hvidt lys som skal kunne ses på 300 meters afstand” 

Det er taget fra vores hjemmeside http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed 

 

Bestyrelsen 

http://www.solrodkajak.dk/om/sikkerhed
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Kajak fitness 

Der må være 12 personer i motionslokalet inklusiv en Corona-vagt. 

Coronavagten skal stå i døren og sørge for, at antallet i rummet ikke 

overstiger 12 personer. Tilmelding og framelding er derfor obligatorisk Husk 

at orientere dig om COVID-19 reglerne på Solrøds kommunes hjemmeside 

inden du møder op i motionslokalet. 

https://www.solrod.dk/borger/information-om-coronavirus/foreninger  

Vi ses i motionslokalet 

Hilsen Kim Schøler 

Svømmehal 

 

Så er det igen muligt for alle vandhunde og legebørn at udfordre sig selv og 

måske hinanden i svømmehallen. Som sædvanligt har vi adgang til 

bassinerne fra kl. 15:00 hvor vi deler tiden med dykkerne og i dette tidsrum 

kan der trænes svømmefærdigheder. Fra ca. kl. 16:15 kan vi sætte 

kajakkerne i vandet og så er der rig mulighed for at træne diverse 

færdigheder, som kan være nyttige i en havkajak. 

 

Der skal altid være en bassinlivredder tilstede og denne tjans varetages af 

dykkerne fra kl. 15:00 til 16:00. Herefter overgår ansvaret til et uddannet 

medlem fra kajakklubben. 

Vær forberedt på at du selvfølgelig skal følge de forskellige tiltag som 

svømmehallen har taget for at leve op til myndighedernes krav om 

minimering af smittespredning.   

Der er planlagt opstart den 24. oktober og man SKAL tilmelde sig via rokort. 

 

De enkelte medlemmer som skal op til bassinlivredderprøve bliver kontaktet 

direkte af Martin fra svømmehallen. Martin planlægger at afholde prøve i 

vores egen tid lørdag den 7. november. 

 

De gældende regler om covid-19 findes på kommunes hjemmeside  

https://www.solrod.dk/borger/information-om-coronavirus/foreninger 

og 

http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-

kajakklubben       

Hilsen Kirsten 

https://www.solrod.dk/borger/information-om-coronavirus/foreninger
https://www.solrod.dk/borger/information-om-coronavirus/foreninger
http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-kajakklubben
http://www.solrodkajak.dk/sikkerhed-og-vejledninger/corona-virus-og-kajakklubben
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Kajakyoga på udvalgte lørdage 

Så starter vintersæsonen for Kajakyoga op første gang den 17. okt. Alle 

aktive medlemmer af Solrød Strand Kajakklub er velkomne, også sup- erne. 

Du behøver ikke at have praktiseret yoga før. Medbring en skridsikker 

yogamåtte, et tæppe til afspænding, en strop eller bælte 

(ikke elastik), en yogablok eller to. Man kan ofte købe blokke, måtter mm. 

billigt i Netto eller i en Tigerbutik. Medbring venligst al eget udstyr da der ikke 

udlånes pga. Corona. Der er ikke noget mystisk eller " langhåret" ved 

kajakyoga. Vi træner med styrke, mobilitet, balance, mental fokusering, 

vejrtrækning og afspænding. Øvelser og stillinger vil ofte være 

kajakrelaterede efter de behov vi har som kajakroere. Der undervises på 

udvalgte lørdage, som løbende vil blive lagt op på Rokort. Vi mødes i 

Træningslokale 2, i kælderen i Solrød Idrætscenter, og der er rigtig god plads 

til at kunne holde passende afstand. Jeg glæder mig til at se jer. 

Hilsen Annett 

 

Steder hvor du kan få rabat som medlem at klubben  

 

Kanokajakcenter, Nybrovej 370, 2800 Lyngby, tlf.: 4588 3887 www.kanokajakcenter.dk 

10 % på alt i butikken (inkl. kajakker) og online. Online skal koden Solrød Strand Kajak 

anvendes. Rabatordningen gælder dog ikke på i forvejen nedsatte varer eller brugte varer.  

 

Kajakhotellet på Amager, Amager Strandpark, Havkajakvej 2,2300 København S, tlf.: 

3615 1610 www.kajakhotellet.dk 10 % på alt andet end kajakker. Ved køb af kajak vil du 

typisk få 5 %. 

Kano & Kajak Butikken, Generatorvej 39, 2860 Søborg, tlf.: 3990 8989 www.kajak.dk  få 

10% på alt i butik og online.  

Gælder alle varer undtagen kajakker. Online brug koden KLUB10                                   

 

Førstehjælpskursus lørdag den 12.12. 

 

Mange af klubbens instruktører skal have fornyet deres førstehjælpsbevis, 

inden for de næste måneder. I den forbindelse er klubben selv at være vært 

ved et førstehjælpskursus. Der er plads til 16 personer på et kursus,  

altså langt flere pladser end vi er instruktører, derfor vil der også være 

pladser til "almindelige" medlemmer, der godt kunne tænke sig at gøre en 

forskel. 

Klubben betaler dit kursus, du giver lidt af din tid. 

Datoen bliver lørdag den 12.12.  fra 9.00- 17.30. Meld dig på rokort.  

https://www.hjaelptilliv.dk/forstehjalp-fartojer-og-sosport  

http://www.kanokajakcenter.dk/
http://www.kajakhotellet.dk/
http://www.kajak.dk/
https://www.hjaelptilliv.dk/forstehjalp-fartojer-og-sosport
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Kursus er pt. fuldtegnet, men man kan komme på en ”venteliste” via 

tilmeldingen på rokort og få en plads, hvis der er folk, der bliver nødt til at 

melde afbud. De første16 på listen er sikret plads, dog har instruktører 

fortrinsret.  

 

Nyt flis på området  

 

                     
 

  
 

Flere flittige sjæle har været i gang, med at lægge ny flis på, tak 😊 

 

Solrød Strand Kajakklubs sommertur 2021 nu med oversigt bestilt 

overnatning 

Den går til Kustgården Senoren, som ligger i den Blekingske Skærgård – øst 

for Karlskrona. Perioden er fra torsdag d. 8.7. til og med søndag 11.7.2021. 

Men nogle vil vælge at tage derover tidligere for at nyde den smukke natur i 

et roligere tempo. https://kustgardensenoren.se/ 

Der er ca. 3 timers kørsel derover. Trailer er ikke besluttet endnu. 

Vi er i god tid, for det skal man være, når turen ligger i højsæsonen. Under 

”boende” finder du alle hytterne (stugarne) med priser etc. Det er 2020 priser, 

og der vil ske små prisændringer.  

https://kustgardensenoren.se/


7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var 10 medlemmer, som besøgte Senoren i år og fandt stedet, som at 

være rigtig godt, ok forhold og meget hyggeligt. Hytterne er ordentlige. Som 

et stort plus kunne vi få både morgenmad og aftensmad for i SEK 140,- i alt. 

Kvalitet var ok uden at være prangende. Vi var tilfredse. Frokosten tog vi med 

i kajakken eller fandt små cafeer på turene.                                                                                                                                                                        

Følgende hytter/ værelser er dags dato reserveret:  

           

       

personer pr. dag

Nr. Hytte Navn Toilet Leje periode Beboere Morgenmad AftensmadAftensmad

11 Anebystugan ja Svenskere

12 Ljungbystugan ja on-sø René/Mikael

13 Karlshamnstugan ja ti-sø Mette og Bjørn-Erik nej 2 

14 Björkstugan ja to-sø Hanne og Annelise nej 2 

15 Rönnstugan ja Lars/Lene

16 Lindstugan nej

17 Ekstugan nej

18 Bergstugan ja ma-sø Karsten, Cuno, Steen, Klaus

19 Solsidan ja ma-sø Mogens/Marianne hver dag to-søto-sø

20 Backstugan nej ti-sø Lars 1 1 

21 Hallonstugan nej on-sø Jean/Ena 1 1 

22 Sjöstugan ja ti-sø Pia/Claus/Lisa/Tino 4 4 

23 Bjørnbergstugan nej on-sø Vicky/Jan

24 LillStugan nej

8 Logement 3

8 2-sengsværelse 2 wc på gang ma-sø Anette Iversen 1 1 

8 4-sengsværelse 2 wc på gang to-sø Betti Nielsen 1 1 

8 4-sengsværelse 2 wc på gang

8 4-sengsværelse 2 wc på gang

8 4-sengsværelse 2 wc på gang

8 4-sengsværelse 2 wc på gang

8 6-sengsværelse 2 wc på gang

8 6-sengsværelse 2 wc på gang

Egen Camping

Campingvogn Allan og Annelise    
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En bygning – logement 3 er den bedste – har 8 værelser – 6 værelser er 4-

sengs og 2 er 6-sengs. Der er 2 toiletter på gangen. Eksempel: Et værelse 

med 4 senge koster ca. SEK 75 * 4 * 5 = SEK 1.500 for 5 døgn. Så 

bestemmer du selv, hvor mange I skal være i værelset. Sådan lidt 

vandrehjemsagtigt med køjesenge. 

 

Du kan også reservere hytter uden toilet. 

 

Du kan også bruge campingvogn eller bo i telt. 

 

På https://kustgardensenoren.se/camping/oversiktskarta/ kan du se 

beliggenheden af de enkelte hytter. 

 

Vi lægger kajakkerne i nærheden af den lille strand, som vi starter turene fra. 

På billedet nedenfor kan du se, at Senoren ligger som en lille perle, midt i 

øhavet og at området byder til mange forskellige kajakture i beskyttet farvand 

og at man kan tilrettelægge turen efter vejrforholdene. 

 

 
 

Farvandet omkring Senoren er fantastisk flot. Klipperne er rundet af istiden i 

modsætning til Bornholm, hvor klipperne er mere rå. Naturen og fuglelivet er 

flot og varieret – vi har set både havørn, fiskeørn, isfugl og mange andre. Det 

er en ”must see” tur, som man tager med sig hjem. 

Der vil være turledere med på turen, som er erfarne med at navigere i 

farvandet. For at gøre turledernes arbejde overkommeligt, skal deltagerne 

https://kustgardensenoren.se/camping/oversiktskarta/
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overholde de regler, der bliver annonceret. Nogle turledere vil være på 

campingpladsen allerede fra tirsdag d. 6. juli. 

Turenes længde vil variere og der vil som regel være mulighed for variationer 

i længde og hastighed. Men du skal kunne ro 5 km i timen = Mosede retur på 

2 timer og 10 minutter (eksklusive ophold i Mosede). 

 

Er du interesseret i at deltage i turen og bo i hytte/logement, så skriv til 

Lars@golfsport.dk med angivelse af 1) hvilken hytte/logement du gerne vil 

reservere, 2) hvilken perioden, 3) om du vil have morgenmad og/eller 

aftensmad eller hvis du i øvrigt har spørgsmål. 

 

Ønsker du at bo i egen campingvogn/telt – så skriv også mht. maden. 

Har du ingen at bo i hytte med, så skriv og vi vil forsøge at finde en eller flere 

du kan dele hytte/logement med. 

Din foreløbige reservation vil blive meddelt Senoren Camping og du skal 

bestille bindende i marts 2021. 

Du kan se billederne fra turene til Dragsø 2018 og Järnavik 2019 på klubbens 

hjemmeside Senoren 2020 

 

Mange hilsener 

Turudvalget 

  

 

 

                   
 

mailto:Lars@golfsport.dk
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Sensommertur til Avnø fjord/Knudshoved Odde 

 

Betty havde taget initiativ til denne tur dels for at give os mulighed for at 

opleve de smukke omgivelser ved hendes sommerhus, og dels for at få vores 

hjælp til at få sit store ønske opfyldt: at ro rundt om Knudshoved. Hun havde 

forberedt turen grundigt med Kirsten og Marianne som ro-ansvarlige og 

hendes mand Uffe som lokal chauffør og bager. 

Vi var syv medlemmer, der mødte op ved klubhuset kl. 8 for at læsse 

traileren, som blev kørt af Allan. Klokken 10 satte vi kajakkerne i vandet for 

enden af Skaverupvej, hvor vi mødtes med Betty og Uffe. Uffe lovede at tage 

imod os for enden af ruten med kaffe og kage, så der var andet en sæler og 

smuk natur at ro efter! 

Vi roede af sted i stille vejr og vand, og inden længe fik Betty øje på sælerne, 

som lå på et stenrev i det fjerne. 

 

 

      
 

Hun havde reklameret med ”næsten sælgaranti”, og vi var særligt heldige 

denne dag, da mindst 50 glade og nysgerrige sæler lå og ventede på os. Da 

vi nærmede os roligt og i god afstand, smuttede de i vandet og spredte sig i 

det farvand, vi skulle igennem. Nysgerrige hoveder dukkede op mange steder 

og inviterede til en stirrekonkurrence på 10-20 meters afstand. Her lå vi et 

stykke tid og funderede over, hvem der egentlig kiggede på hvem. 

            

Derfra fortsatte turen igennem Avnø fjord, langs med Knudshoved Odde og 

forbi Draget, og efter 15 km nåede vi spidsen. Stor jubel fra Betty og os andre 

og tid til et gruppebillede, hvor vi ikke kunne få armene ned.  
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Så snart vi kom på sydsiden af Knudshoved fandt vi et fint sted, hvor vi kunne 

spise vores madpakker i læ. Derfra roede vi de sidste 10 km. i medvind, 

mens vi nød den flotte udsigt til naturen på odden og flere broer i det fjerne. 

Hjælpsomme klubkammerater udpegede forskellige fuglearter, vist nok også 

en havørn, og gav mig gode tips til forbedring af roteknik undervejs. 

Kl. 15.45 nåede vi til enden af ruten, og på det aftalte sted tog Uffe imod os 

med kaffe og de lækreste kanelsnegle. Derfra kørte han de 3 chauffører 

tilbage til bilerne, så de kunne hente os andre og kajakkerne. Først da vi gik i 

gang med at læsse kajakkerne fik vi en lille regnbyge, så vi må siges at have 

været ret heldige med vejret. Turen var på i alt 26 km. 

 

Stor tak til Betty for initiativet og en meget vellykket sensommertur, som vi 

blev enige om godt kunne blive en tradition ☺ 

/Bianca                                                                
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Covid-19 

Alle aktiviteter og arrangementer i klubregi, vil altid være med det forbehold, 

at myndighedernes beslutninger og krav kan ændre på det planlagte. Hvis du 

er tilmeldt et arrangement, vil du blive kontaktet, hvis der sker ændringer.  

   

Kajakfitness fast tirsdage og torsdage. Maks 12 personer, der SKAL 

tilmeldes på rokort. Tilmelding og framelding er derfor obligatorisk  

Der må være 12 personer i motionslokalet inklusiv en Corona-vagt.  

Standerstrygning søndag den 18. oktober kl. 10 

Opstart svømmehal lørdag den 24. oktober, der SKAL tilmeldes på rokort.  

Generalforsamling den 29. oktober i Idrætscenteret, mødelokale 5A 

Bassinlivredderprøve. Martin planlægger at afholde prøve i vores egen tid 

lørdag den 7. november. Medlemmer kontaktes direkte. 

Julefrokost fredag den 20. november tilmelding via rokort.   

Førstehjælpskursus lørdag den 12. december.  

Opstart kajakyoga de udvalgte lørdage annonceres via mail fra rokort 

 

Pagajen – udstyr der skal videre 

 

            
Kajakken er en Hasle Expedition. Prisen for kajak inkl. pagaj og vogn 4000.- 

               
Neoprendragten er størrelse Large og brugt én gang.  

Våddragt inkl. fodtøj 300.- 

Kontakt 2077 0513 (Ninna) 
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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 under: Pagajen – udstyr der skal videre 

 

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. 192 medlemmer i gruppen. 

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. 

Tak for Jeres bidrag                                         

                                                                             

                                                                            Mange venlige hilsner 

                                                                                        Klaus   

                                                                         

                                                                        nyhedsbrev@solrodkajak.dk                                                                       

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                             

                                                                              www.solrodkajak.dk                                                                                                                                                                 
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