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                                                                          Solrød Strand den 11.4.2022                                                                                                                                            
Nyhedsbrev nr. 107    
 
Kære medlemmer 
Velkommen til Marina, Camilla og Malene. Tirsdagsholdet er nu lukket for 
tilgang, men der er endnu enkelte pladser på det fleksible formiddagshold om 
torsdagen. 
 
Første spadestik mandag den 11. april 2022 
 
Der var meget stort fremmøde, da bygningen af Strandens hus blev igangsat 
med første spadestik.  
Borgmester Emil Blücher, formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget 
Morten Scheelsbeck og repræsentant for totalentreprenøren Elindco holdt 
taler.  
De understregede det gode samarbejde på flere plan og de positive 
forventninger til foreningshuset. Brugerrådet blev også nævnt.  
Den private del kunne komme, når nogen så aktiviteterne omkring 
foreningshuset.  
 
 
 

 Emil Blücher 
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                        Morten Scheelsbeck  
 

   Entreprenøren 
                  

                   
                   
               Borgmesteren og udvalgsformanden tog første spadestik. 
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Godt og vel 20 klubmedlemmer var mødt op for at være med til at markere 
starten på det nye. 
Der blev serveret pølser med brød og vejret viste sig fra den bedste side. 
Vi er mange, der glæder os til Strandens hus kommer i brug. 
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”Standerhejsning” sæsonstart søndag den 24. april  
En lidt alternativ standerhejsning, da vores flagstang er pakket væk, men 
talen fra formanden kan vi godt se frem til. 
Vi mødes ved vores midlertidige kajakskur kl. 10 til kaffe og kage. (Afhængig 
af tilslutningen kan jeg (Annelise) godt bruge et par ekstra kander kaffe.) 
 
Afhængig af vejr og vind tager vi en tur til Mosede - og spiser en fælles (egen 
bragt) frokost. 
Vi glæder os til nogle gode timer sammen og ikke mindst få sæsonen skudt i 
gang. 
Kom glad og husk at tilmelde dig på rokort.  
 
Bestyrelsen 
 
Den midlertidige opbevaring med de udfordringer, der følger med 
Ved hver container er der 4 steder, hvor hængelåsen kan sættes i, der er dog 
kun et sted, hvor den reelt låser rigtigt. 
 

    
 
Den rigtige låseside                    Lås sat i den forkerte side = ikke låst  
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 Toiletterne ved Strandløven er nu åbne(om lidt)  
 
Udfordringer med skylning af kajakker og 3 løsninger 
 
Gør altid dette først 
Skyl den ren i havet så den ikke ligner en ”sandkasse”, når den bliver lagt på 
plads. (Gælder også pagajer, skirts og veste). Lad også venligst være med at 
sætte kajakkerne på gruset foran containere, tag bukke frem og brug dem. 
 

       
 
Vær omhyggelig med skylle ved finnen. Der står en dunk med vand i 
containeren, hvis den der har tømt den, har fyldt noget i igen. Efterlad den 

med vand til den næste 😊 Brug af dette vand er især til finnen, som 

reparationsholdet minder om længere nede i teksten.  
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Mogens og Marianne Aalund har været så venlige at tilbyde  SSKA´s 
medlemmer, at de må køre hen på deres grund og skylle kajakken der. 
Kæmpestort tak for det!  
 
Du trækker kajakken ad Gl. Køgevej og på venstre side ved 3. vej Peyronsvej 
9, dukker der et lille skur op. 
 

                                             
Gå ind fra Gl. Køgevej. 
 

 
 
Bag skuret, står der bukke til brug til at sætte kajakkerne på, når de skal 
skylles. Kajakkerne placeres som vist.  
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Vandslangen hænger ved den lille terrasse. Følg slangen via den lille sti og 
åben for vandet på den udendørs hane.  
 

     
 
Når du har spulet kajakken, slukker du for vandet igen ved den udendørs 
hane, hænger slangen på plads og sætter bukkene på plads. Der skal lukkes 
for vandet ved den udendørs vandhane.  
 
 
Fra reparationsholdet er der flg. vejledning og opfordring:  
 
EN REMINDER til alle brugere af KLUBKAJAKKER: 
 
Husk at BOOKE din klubkajak, INDEN du benytter den. Det er den eneste 
måde, vi kan holde styr på hvilke kajakker, der benyttes og af hvem. 
 
Vi har jo desværre hverken vand eller strøm ved den midlertidige 
opbevaringsplads. Vi (reparationsholdet) forudser derfor mere arbejde, - ikke 
mindst med finner der ikke fungerer. Men I KAN HJÆLPE OS. 
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- Når I kommer tilbage fra en tur, så skyl finnen i havet ved at “massere” den, 
så den kører ind/ud på en god måde. 
 
- Hvis finnen sidder fast, så prøv IKKE på at mase den ud, men kig efter om 
der evt. sidder en lille sten eller andet i klemme. Fjern den/det med en kniv 
eller lignende og prøv igen. (Medbring selv kniv)  
 
- Pas i det hele taget på kajakkerne både på vandet ved transport og ud-
indtagning. Flere kajakker har allerede fået rigtig mange “tæv”. 
 
Vi gennemgik alle kajakker sidst på efteråret og reparerede skader på 
glasfiberen, men allerede nu er der adskillige revner og huller. 
 
Lav en skadesrapport på Rokort, men forvent ikke at det er noget, vi kan fikse 
lige med det samme. Vi er også klar over, at der er rigtig mange keelstrips 
der skal udskiftes. Det bli’r de hen ad vejen, når temperaturen er til det. 
 
Mvh Reparationsholdet 
 
 
Lidt om forsikringer i kajakklubben 
 
Lars Juhl har tjekket og opdateret forsikringer i SSKA 
 
Klubbens værdier er forsikret i TRYG. Men det er dine værdier, som 
opbevares i klubbens bygninger ikke. Det skal du selv sørge for. 
 
Jeg har stillet nogle spørgsmål til min forsikring hos TopDanmark, som du 
kan læse svarene på nedenfor: 
 
TopDanmark dækker op til 25.073 kr. (2020) pr. skade.  
 
Hvordan er min dækning? 
Småbåde, kanoer og kajakker som opbevares i sportsklub er kun dækket, 
hvis de er forsvarligt opbevaret. Dækker ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor 
og andet tilbehør. 
 
 
Under transport på egen bil? 
Ved tyveri på bil: 
Udvendig bagage på biler er dækket op til 25.073 kr. (2020) pr. skade. 
Udstyr til sport eller fritidsaktiviteter er dækket op til 25.073 kr. (2020) pr. 
skade. 
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TopDanmark undtager dækning af småbåde/kajakker, hvis der er tale om 
færdselsuheld. Der kan dog laves en kasko løsning, hvis der tages fat i 
bådafdelingen. 
 
Under transport på fremmed bil? 
Dette beskrives ikke i vilkårene, så det er som ovenstående.  
 
Hvis skuret er uaflåst? 
Småbåde, kanoer og kajakker som opbevares i sportsklub er kun dækket, 
hvis de er forsvarligt opbevaret. Dækker ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor 
og andet tilbehør. 
 
TopDanmark dækker op til 25.073 kr. (2020) pr. Skade. 
 
INTET ER DÆKKET, HVIS IKKE KAJAKSKURET ER LÅST! 
 
Når vi får et nyt kajakskur vil det indeholde værdier for ca. 1,6 million og det 
tal vil uden tvivl stige. 
 
I det midlertidige kajakskur er der pt værdier for kr. 660.000, så det er ikke 
småpenge, det drejer sig om. 
 
 
 
Klubben er også forsikret gennem vores forbund hos TRYG. 
 
• Ansvarsforsikring 
• Arbejdsskadeforsikring 
• Idrætsrejseforsikring 
• Psykologisk krisehjælp 
• Retshjælpsforsikring 
 
Og er ret så omfattende.  
Du kan læse mere om de enkelte forsikringer gennem forbundet på  
https://www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer   
 
(ctrl+højreklik) 
 
Med venlig hilsen 
Lars Juhl 
 
 
 

https://www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer
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Tryggevælde Å-løbet 24.04.2022 
 
Læs omtalen i Nyhedsbrev nr. 106.  
Måske er der ikke flere pladser? 
Karen har også beskrevet en alternativ tur. Kontakt evt. Karen Høi 
Husk at alle medlemmers mobilnummer, kan ses under medlemmer i rokort. 
Har du slettet nyhedsbrevet, kan det findes her:  
 
http://www.solrodkajak.dk/nyhedsarkiv/nyheder-2022?event_id_1=362 
 
Det er stadig muligt at kunne deltage i nedenstående kursus i 
fridykning. Bemærk at aktiviteten står som undervisning på rokort.  
 
Fridykning   
Et kursus der henvender sig til alle både helt nye, meget erfarne og de der er 
der imellem.  
Har du lyst til at forbedrer din teknik, når du er under kajakken? Så sæt kryds 
i kalenderen ved den 30. april og meld dig på rokort. 
 
Vi er så heldige at Annette og Bøje, som har dyrket fridykning i mange år og 
Annette har været Danmarksmester flere gange, tilbyder os et 
undervisningsforløb.  
 
Start kl. 13 - Vi skal høre om, hvordan hjernen fungerer, teori og lære at finde 
fokuspunkt og bruge åndedrættet. Dette foregår på land i hjerterummet ved 
svømmehallen. Her vil være kaffe/the eller en sodavand. 
 
Derpå omklædning kl. 15.00 og i vandet ca. kl. 15.15                                                                                                                                         
 
Der trænes I makkerpar, en dykker og en holder øje og tager tid. Vi skal 
opmuntre hinanden i at finde styrke/teknikkerne til at forbedre luftindtagning 
inden dyk og udpustning under vand. Og Annette og Bøje guider os igennem 
og vejleder undervejs. 
Personligt håber jeg, at lørdagen vil være med til at jeg bliver mere bevist og 
sikker på flere teknikker under vandet. 
Kunne du også tænke dig at blive det - så meld dig på rokort når ”fridykning” 
slås op. 
 
Det bliver en lidt lang lørdag eftermiddag og uden kajakker i vandet denne 
dag. Men alle kan svømme. 
 
 
Med venlig hilsen Lene K. 
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Sommertur 2022  
 
Sommerturen 2022 går som tidligere fortalt til Nykøbing Mors og Limfjorden i 
uge 24 den13. – 19. juni, med hovedture den 16. – 19. juni 2022 
 
Rammerne for turen er for så vidt på plads, det vil blot være mindre 
justeringer. Du kan læse om turen på hjemmesiden. Dags dato er der 33 
tilmeldte. Husk at tilmelde dig trailertransport, hvis du har brug for det.    
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer 
 
Vigtige datoer   
                                       

Kajakfitness hver tirsdag og torsdag ikke krav om tilmelding via rokort 

Søndag 24. april kl. 10 ”Standerhejsning” bemærk ændret dato pga. påsken. 

Tryggevælde Å-løbet 24.april 2022 

Opstartsforløb kajak tirsdagsholdet den 26. april. 

Fridykningskursus 30. april tilmelding via rokort. Ingen kajaktræning den dag 

Sommerklubtur Nykøbing Mors og Limfjorden Uge 24 – den 13. til 19. juni, 
med hovedture den 16. til 19. juni 2022 Læs om det i Nyhedsbrev nr. 102 og 
på hjemmesiden http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer 

Søndag den 16. oktober ”Standerstrygning” 

Fredag 18. november Julefrokost salen i Solrød aktivitetscenter 

                                                       
I Nyhedsbrevene er du en aktiv medspiller. Så billeder, tekster både korte/ 
længere og informationer til kommende nyhedsbreve modtages med tak!  

Tak for Jeres bidrag til dette nummer                                                                                                                

                                                                          
   
                                                                             Mange venlige hilsner 
                                                                                         Klaus 
 
                                                                             kajak.klaus@gmail.com                                                                                                                                                        
                                                                            
                                                                             solrodkajak@gmail.com 
                                                                                         
                                                                                         SSKA 
 

                                                                                         
                                                                             
                                                                               www.solrodkajak.dk    

http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer
http://www.solrodkajak.dk/aktiviteter/klubarrangementer
mailto:solrodkajak@gmail.com
http://www.solrodkajak.dk/

