
 

 

 

 

Kære medlem 
 
Jeg håber, at alle har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år. Herunder et af mange 
billeder fra årets julebegivenhed i Odense – vores ”Julekajak 2015” i Odense Havn den 13. 
december. Flotte udklædninger og flot arrangeret af Karin Gøse og Mikael Andersen. Stor tak 
til Leif Romsø, der var fotograf og dommer for at finde den flotteste udklædning i en og samme 
person. Det blev Per Gøse, der som kajakjulemand i en fantastisk illumineret kajak blev kåret 
som den bedst udklædte. Det er garanteret en begivenhed, vi stiller op til i 2016 også. 
 

 
 
Lidt statistik 
2015 blev et fantastisk kajakår. Vejret var ikke så godt over sommeren og i efteråret som i 
2014, og alligevel har vi roet lige så meget i 2015 som i 2014, der var vores hidtidige rekordår. 
Forskellen er blot 80 km. Således roede vi i 2014 40.551 km og i 2015 80 km mindre, nemlig 
40.471 km. Det er lidt morsomt, at det blev så tæt. På samme måde med antallet af ture. I 
2014 roede vi 3.115 ture og 3.075 i 2015 – altså 40 ture mindre. Den gennemsnitlige længde 
på de registrerede ture er den samme begge år, nemlig 13,9 km. 
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Længst i 2015 
Christian Poulsen (441) har roet 3.606 km og er dermed den, der har roet længst i klubben i 
2014, fulgt af: 

- Leif Pedersen (404) med 2.042 km 
- Jens Mikkelsen (512) med 1.743 km 
- Lene Simonsen (474) med 1.680 km 
- Søren Marcussen (678) med 1.665 km 
- Peter Bundgaard (11) med 2.075 km 
- Gorm (19) med 1.326 km 
- Mathias (693) med 1.212 km 
- Jens Christensen (62) med 1.101 km  
- Ulf Lindholm Larsen (389) med 2.039 km.  
 

Længst i havkajak 
Christian Poulsen (441) har roet alle sine 3.606 km i havkajak og er dermed den, der har roet 
længst i havkajak i 2015, fulgt af Lene Simonsen (474) med 1.680 km og Søren Marcussen 
(678) med 1.665 km. 
 
Længst i turkajak 
Jens Mikkelsen (512) er ubestridt den, der har roet længst i turkajak med 1.743 km, fulgt af: 

-  Arne Søndergaard (33) med 342 km,  
- Gorm Larsen (19) med 96 km,  
- Lone Skov (10) 95 km,  
- Ole Kastberg Mathiesen (55) med 62 km,  
- Hardy Mackenhauer (181) med 36 km  
- Karin Meisl (70) med 9 km. 

  
Det kan godt være, at mændene ror langt, men hvad så med kvinderne? 
Lene Simonsen (474) har roet 1.665 km i 2015, og er den kvinde, der uden konkurrence har 
roet længst. Dernæst følger Jacqueline Landau (585) med 746 km, Inge Jørgensen (677) med 
658 km. 
 
Tillykke med resultaterne 
 
Hvad med klubkajakkernes popularitet? 
Man kan i statistikkerne se, hvilke klubkajakker, der er mest populære, og det er næsten det 
samme mønster i 2015, som det var i 2014. Hermod (Play) har roet 1.247 km, Neptun (Play) 
1.108 km, Mimer 882 km og Munin 768 km. Det er således de mest populære klubkajakker. 
 
De klubkajakker, der bliver roet mindst i, vores 3 Tikier (turkajakker) med 0 km, Rylle 8 km, 
Freja 10 km og Buri 18 km.   
 
 
 



 

 

Onsdagsholdet 
Onsdagsholdet eller ”onsdagskaffe” som vi også kalder det i kalenderen har været rigtig flittige 
i 2015. 
 

  
 
Som det fremgår af billederne har onsdagsholdet blandt meget andet sørget for, at vi nu har 
12 kajakvogne, at de er blevet hængt op på en ny væg, at der er kommet tørrestativer til vores 
tørre-af-klude, at vi har fået nye møbler i omklædningen og knager på væggene, og at vi nu 
har små skabe til værdigenstande. Godt gået. Jeg kan ikke opfordre nok til, at man deltager 
om onsdagen kl 10 – 12, hvor der nok bliver lavet nogle arbejdsopgaver, men også bliver 
snakket og hygget – ikke mindst til sidst med kaffe og brød - og så en rotur, for dem der vil 
med den dag. Så har du fri en onsdag formiddag, så kom forbi til en snak og måske en 
arbejdsopgave – men det er snakken, der er vigtigst. 
 
Af andre sociale arrangementer kan nævnes, at vi er er begyndt at spise sammen hver lørdag 
i klubhuset efter svømning. Kom og vær med, hvis du har lyst. Og så er der jo klubaftenerne: 
den 11. januar skal vi snakke sammen om de forskellige kommende arrangementer i 2016, 
den 31. januar er der byvandring i Kerteminde og efterfølgende foredrag om Leifs tur Danmark 
rundt og den 25. februar er der foredrag om en familie på tur fra Danmark til Istanbul i kajak.  
 
Vinterprogrammet 2016 
Her lige efter nytår er kalenderen blevet opdateret, så kurser, roninger, klubaftener osv er lagt 
ind for forår og sommer 2016. Der mangler kun turprogrammet, der kommer i kalenderen 
senere. 
 
Og hvad kan vi så byde på her i vinter? Først og fremmest har vi vores dejlige lørdage kl 14 – 
17 i svømmehallen. Her starter vi med at svømme den første halve time. Vi håber stadig at 
kunne finde et medlem, der vil bistå med lidt svømmeinstruktion, for der er mange, der gerne 
vil blive bedre til især crawl. Efter svømningen er der hver gang noget kajakinstruktion med 
vores dygtige instruktører. Her kan du få lidt ekstra inspiration til, hvad du kan øve dig på. 



 

 

 
Den 30. januar er der kursus i fridykning 2, der er fridykning for dem, der tidligere har været 
på fridykning 1. Her skal vi prøve nogle nye grænser af under helt trygge forhold. Der er stadig 
ledige pladser, og jeg kan varmt anbefale, at man får afprøvet sig selv lidt og bliver bedre til 
det med at have hovedet under vandet. 
 
Den 14. februar har vi et 7-timers førstehjælpskursus, der dog er helt overtegnet. Det samme 
må siges om 3-timers førstehjælpskurset den 20. marts, der er for dem der har haft 
førstehjælpskursus indenfor de sidste 3 år. 
 
Hvis du vil være bedre til kajakroning er der Vinterroning hver søndag kl 10, når vejret er til 
det. Det er dejligt at ro om vinteren, men det kræver selvfølgelig en tørdragt eller en våddragt 
og hue og handsker.  
 
Hvis du vil lære mere om vinterroning og at håndtere kulden og din kajak om vinteren er der 
Teknik hver anden søndag kl 13 – 15. Der er ingen særlige forudsætninger, men du skal være 
frigivet og have våd- eller tørdragt på. Der er bestemt ikke noget krav om at komme i vandet, 
selvom vi andre også får afprøvet redninger i koldt vand.  
 
Hvis du vil forbedre din roteknik eller komme i bedre roform, så er der instruktion i brugen af 
vores kajakergometer hver mandag kl 19-20. 
 
Kom i form 
Og så er der jo det med formen. Hvordan kan man få et forspring til foråret, så man ikke ligger 
nede bagved i feltet og synes, at de andre ror så hurtigt i dag. Kom til kajakgymnastik hver 
onsdag kl 18.30 – 20 på Kerteminde, og til motionsdans – også hver onsdag kl 20 – 21 på 
Kerteminde Skole. Vi prøver at starte motionsdans for 2. gang her i den 6. januar for at se om 
der er nok deltagere. 
 
Et andet alternativ er at løbe med om lørdagen kl 13.00 – 13.30 fra Munkebo Idrætscenter om 
lørdagen. Her løber vi en tur på 3,5 eller 4,5 km i et meget moderat tempo, hvor alle kan følge 
med. 
 
Vi skal også huske, at der er Åbent Hus i svømmehallen den 2/4 for nye medlemmer, 
instruktør 1 kursus den 9. og 16. april og EPP3 kursus den 3. april (overtegnet). 
 
Generalforsamlingen er lagt den 17. marts, hvor vi skal høre bestyrelsens beretning, se 
regnskab og budget, drøfte mulighederne fremover og vælge halvdelen af bestyrelsen.   
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Godt nytår 
 
Gorm Rønved Larsen 


