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Kære medlemmer 

I Nyhedsbrev nr. 2 vil vi fortælle om livets gang i Kerteminde Kajakklub efter Nyhedsbrev 1, men vi vil også 

løfte sløret for kommende aktiviteter og tilbud til medlemmerne.  

Formanden har ordet på side 2, og her kan man læse om løst og fast, som ligger formanden på sinde. 

Nyhedsbrevet vil også omhandle en beskrivelse af turfarverne i grøn, gul og rød. Vi vil fortælle om mulig-

hederne for kurser og teknik og beskrive, hvilken rolle og myndighed en turleder egentlig har!  

Nyhedsbrevet slutter af med en klumme, som et af vores medlemmer har skrevet om mødet med Kerte-

minde Kajakklub. 
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Formanden  har ordet! 

 

Livet er foranderligt 

Det ved vi alle. Her på Bornholm kørte jeg kl 7.30 de 10 km til bageren i Pedersker for at købe kvalitets-

morgenbrød. Men jeg blev mødt med et skilt i vinduet med ”Til leje”. Sidste år stod jeg på samme tid i kø 

helt ud på gaden for at købe morgenbrød. Nedtur! Så kørte jeg nordpå ad små veje til landevejen mellem 

Rønne og Nexø, for at finde bageren i Nexø. Den lille vej førte mig forbi den gård, hvor vi for 2 år siden 

lejede en lejlighed til hele familien. ”Til salg” stod der ved vejen. 

Jeg fik mit morgenbrød hos Nexø-bageren og hertil et rosenbrød, som jeg elskede, da jeg var ung. Jeg sir 

dig, at det var sødt og kan give ondt i maven. Ikke som det var at spise for 35 år siden. 

 

Men hvem ville ved årsskiftet have troet alt det spændende, der er sket i kajakklubben her i foråret. Vi har 

fået 21.000 kr fra kommunen til en SUP-indsats rettet mod de unge. Vi har fået 25 nye redningsveste og et 

førstehjælpskursus fra Tryg-fonden. Det er omkring 17.000 kr værd i redelig mønt. Og så er Lotte Jung ble-

vet vores kano-instruktør 2 nummer 2 sammen med Thomas. 

Vi har afholdt Instruktør dagene og skabt et overskud på 10.000 kr. + de 4.800 kr. for 4 gratis deltagende 

instruktører. Vi har afholdt Havnens Dag med gratis morgenmad, Åbent Hus og kajakshow. 

Vi har fået et solidt nyt kajakudvalg, der er godt i gang med at købe 3 SUP’er og forberede at købe 3 nye 

klubkajakker, korte pagajer og pagajer, der er uskivede, og købe de 25 redningsveste. 

 

En stor og positiv overraskelse var det, at roklubbens nye formand, Bo Kempf sagde god for, at vi frem-

over godt må bruge roklubbens bro i en snæver vending – fx når det blæser fra øst. Det skal vi jo nok for-

valte med en vis ydmyghed, for der kan stadig være enkelte ældre medlemmer, der ikke ønsker at se os, 

men det er for mig en kæmpe positiv åbning og en glædelig nyhed. Historien rummer en forklaring om at 

vi søgte kontakt med roklubben i 2005, da klubben var helt ny, for at starte et samarbejde. Men den hi-

storie, kan I få en anden gang. 

 

Og så blev jeg jo ringet op af formanden for DKF, Ole Tikøb, der inviterede mig med i bestyrelsen for DKF. 

Det kan ikke skjules, at jeg blev smigret på egne og klubbens vegne. Ole sagde, at han havde hørt så me-

get positivt om Kerteminde Kajakklub, og det vi driver på med, at han ikke var betænkelig ved at invitere 

en klubformand ind – en handling, de ellers normalt afstår fra. Blandt andet for ikke at ødelægge noget, 

der fungerer godt. Men han har, og det har jeg også, fuld fortrøstning i retning af, at det skal vi nok klare 

alle sammen, hvis vi bare hjælpes ad med at få det til at lykkes – sådan som vi plejer.  

               Fortsættes næste side 

 
 



Formanden  har ordet! 

 

Livet er foranderligt - fortsat 

Der, hvor jeg og vi stadig håber på forandring, er i forhold til Kerteminde kommune og vores ønske om, at 

de hjælper os med at finde en plads i marinaen, hvor vi kan søge om at bygge en ny kajakstald til 50 kajak-

ker. Lige nu tænker jeg, at det bliver en let bygning på 9 x 7 meter og 2,5 meter i højden. Jeg tror, at det 

bliver lige syd for masteskurerne, men vi kan jo ikke vide det. Nu er det mere end 1 år siden, at jeg sendte 

den første føler afsted til kommunen, og vi er ikke kommet ret meget videre. Men vi kan stadig håbe på 

forandring, og fortsætte med at spare op til det kommende byggeri.  

 

Et andet sted vi kan se konturerne af udvikling er på børneområdet. Måske kan vi til efteråret eller i 2018 

igangsætte initiativer for børn og unge i kajak. Vi har gode muligheder. Vi har instruktører nok, der gerne 

vil være med. Vi har børne havkajakker, børne turkajakker, 2 polokajakker, 2-kajak, 3 SUP’er, 3 kanoer, 

mulighed for at låne sit-on-top kajakker, et flot telt og mulighed for at lave bål og bruge Trangia på stran-

den, dobbelt pande til at bage vafler.  

 

Lyder det ikke spændende. Bare man var barn igen! 

Grl Snogebæk 5/7-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto: Sommerturen til Bornholm 2016 
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Åbent Hus 

Vi har afholdt 3 stk. Åbent Hus, mandag den 10.4, søndag den 27.5 og lørdag den 10.6.  

Åbent Hus arrangementerne er meget populære og velbesøgte. Der er ingen tvivl om, at langt den største 

tilgang af medlemmer skyldes disse arrangementer.  

Til Åbent Hus hjælper alle medlemmer til, både med introduktion af kajakklubben, finde kajakker frem, 

indstille pedaler, lave kaffe og kage, hjælpe folk i vandet og tage imod dem på vandet. Et godt teamwork i 

den bedste klubånd.  

 

Frigivelseshold 

Havkajak: Frigivelseshold 1 og 5 er allerede gennemført. Begge hold havde et fint forløb, og sammen 

med hjælpeinstruktørerne kom alle kursister igennem med gode resultater.  

På hold 1 var Søren instruktør 2, og hjælpeinstruktørerne var Lotte P, Merete L, Sune 

På hold 5 var Pia instruktør 2, og hjælpeinstruktørerne var Rasmus, Jena, Henning, Lise L. 

 

Turbo: Vi havde også et Turbofrigivelseshold med 3 roere den 28.5 med Mathias som instruktør 2 og 

Mikael A som hjælpeinstruktør. Alle 3 medlemmer bestod i flot stil. 

 

Kano: Søndag den 25. juni var der kanotur på Odense Å fra Skovsøen til Seden Strand. Her blev 5 kandi-

dater færdige med IPP2 i turkano og er dermed frigivede i Kerteminde Kajakklub. Thomas og Lotte var in-

struktører. Tillykke til Lotte, der dagen efter i Næstved bestod Instruktør 2 i kano.  

Til efteråret skal vi også til at have kanoture med i turprogrammet. 

 

Tillykke til alle de frigivne medlemmer, som vi glæder os til at have med på tur, teknik og meget andet. 
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Instruktørsamling 2017 

I weekenden den 5. – 7. maj var Kerteminde Kajakklub igen værter for DKF’s instruktørsamling. 

Fredag ankom de første omkring kl 17, og Mathias og Peter Bundgaard tog imod, satte noget aftensmad 

på bordet og ryddede af bagefter. 

Deltagerne sov for de fleste i telt på det grønne areal, og lørdag morgen kl 7 – 8 lavede Rasmus og Jena 

morgenmad til alle de 55 deltagere. Herefter var der workshops, og kl 12 lavede Kirsten Mikkelsen, Gorm, 

Claus Treu og Marianne Treu frokost til dem. Rasmus stegte ribbenssteg. 

Om eftermiddagen havde Marianne Bjerg lavet kage til kaffen. 

Aftensmaden stod Mette Schmidt, Anne-Birgitte Skaalum, Karen Nielsen og Kirsten Mikkelsen for, og Lene 

Karin Poulsen og Alan Petersen havde lavet kage til om aftenen. 

Søndag morgen var Anton Lins og Ole Bagger stået tidligt op og lavede morgenmad til deltagerne. Froko-

sten stod Ole Kastberg og Kirsten Mikkelsen for. 

Søndag eftermiddag havde Lone Kondrup og Hanne Grøsfjeld bagt kage til kaffen. 

Søndag eftermiddag kl 16 – 18 var Hanne Grøsfjeld, Tom, Charlotte, Ole Bagger, Merete Lund, Martin og 

Gorm i gang med at rydde op og gøre rent i alle lokalerne. 

 

Når det kun er mad og oprydning, der er nævnt, er det fordi, det var det, der var kajakklubbens indsats. 

Uden de 25 medlemmers indsats, og i særdeleshed Kirsten Mikkelsens formidable indsats med at stå for 

maden, så kunne vi aldrig være lykkedes med at lave et så stort arrangement. Tak til alle der bidrog. 

 

Hertil skal lægges, at vi havde 9 instruktører med ud af de 55 instruktører fra hele landet. Heraf var de 4 

med gratis, fordi klubben står som arrangør. Udover de 4.800 kr som de 4 gratis deltagende instruktører 

udgør, blev der lavet et regulært overskud på 10.000 kr. Et rigtig flot resultat, når man så også betænker, 

at Instruktørsamlingen giver kajakklubben et rigtig godt ry ude i alle de deltagende klubber. 
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Vild med vand 

Klubben har videreført samarbejdet med Kerteminde Skole i projektet: Vild med Vand. I projektet deltager 

også Kerteminde Sejlklub og Kerteminde Roklub. De tre klubber vil skiftes til at tage sig af de 24 elever, der 

har tilmeldt sig det frivillige valgprojekt – i øvrigt det mest populære i skolen.  

Efter sommerferien startes der op med nye hold, første gang torsdag den 17.8 i svømmehallen, hvor ele-

verne skal svømme 300 meter. Herefter foregår aktiviteterne i vandet i Kerteminde den 24.8 + 31.8 + 7.9 + 

14.9 + 21.9. I 2018 startes op den 31.5 + 7.6 + 14.6 + 22.6. 

Når eleverne har gennemført vores program, får de et flot diplom og en af vores røde kasketter, hvorefter 

vi sender dem ud som små miniambassadører for kajaksporten. 

Projektet  videreføres i 2018 med nye hold. 

 

Havnens Dag 

Havnens Dag blev afviklet lørdag den 10.6 over hele landet.  

Kerteminde Kajakklub stod for servering af morgenmad til alle interesserede i Kerteminde, og der mødte 

små 100 personer op til en gratis omgang morgenmad. Som sædvanligt havde vores medlemmer flittigt 

meldt sig under fanerne til at hjælpe med. Tak til alle, der deltog på  den ene eller anden måde. 

På dagen holdt vi samtidig Åbent Hus, og fik en masse folk ned i kajakkerne til en prøvetur i Marinaen. 

For første gang nogen sinde skulle Kerteminde Kajakklub også opføre et kajakshow i marinaen, og med 

Gorm som speaker og med 150 tilskuere fra broerne, fik Søren, Mathias, Claus, Mikael A, Helle A og Lauritz 

afviklet deres aftalte show med rul, redninger, styretag med mere. Showet kørte 2 gange, både kl. .13 og 

kl. 14, med redning fra Redningsselskabet ind i mellem. 

 

Klubture 1. halvår 

1 - Årets første klubtur den 23. april var til Odense Fjord, men med vind på 12 m/s, valgte 6 af de tilmeldte 

medlemmer at køre til Svendborg og ro rundt om Thurø. Det blev en barsk omgang i kraftig vind og strøm, 

men det var alligevel en god start på sæsonen. 

2 - Trangia turen den 14. maj gik til Kertinge Nor, hvor 12 tilmeldte skulle mødes med en naturvejleder. 

Det blev en spændende tur med masser af fif til naturens skattekammer af spiselige sager. 

3 - Den tredje klubtur den 21. maj gik til Helnæs, hvor imponerende 27 medlemmer deltog på hhv gul og 

rød tur. Turen foregik i det smukkeste solskinsvejr med en let brise. 

4 - Den fjerde tur den 11. juni skulle have været til Romsø, men ak, ak. Endnu en gang måtte Romsø vente 

besøg fra os, da vinden var lige frisk nok. Det blev derfor besluttet at lave en alternativ tur, der gik mod 

syd. På turen deltog 17 medlemmer. 

5 - Den sidste tur i første halvår den 17.-18. juni, var den meget populære Thurø tur over to dage. 24 med-

lemmer havde nogle fantastisk hyggelige dage, både på vand og land, og det hele var indrammet i fanta-

stisk godt vejr. 
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Svømmehal 

Gorm har fået lavet en rigtig god aftale med Munkebo Svømmehal, så vi har råderet over svømmehallen 

én dag om måneden sommeren over. Datoerne er: 

 

Lørdag den 15. juli 2017 kl. 12.00-14.00   

Søndag den 27. august 2017 kl. 14.00-17.00  

Lørdag den 16. september 2017 kl. 14.00-17.00   

Lørdag den 14. oktober 2017 kl. 14.00-17.00  

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 14.00-17.00   

Lørdag den 17. juni 2017 kl. 14.00-17.00  

 

Kurser & Frigivelse  

Havkajak   IPP1 starter op:       Fredag den 4. august 

     IPP2:        Hold 2 er mandag den 7. august 

             Hold 3 er tirsdag den 15. august 

             Hold 4 er onsdag den 24. august 

     Turbo IPP2:       Søndag den 20. august   

     IPP3 starter op:      Vides ikke endnu    

Turkajak   IPP2 starter op:      Vides ikke endnu 

Kano    IPP2 starter op:      Vides ikke endnu   

   

Teknik-hold  

Teknik 1:    Bestået IPP1 el. påbegyndt IPP2   Starter op den 11. august 

 Teknik 2:   Bestået IPP2 (genopfriskning/dygtiggøre/videre) Starter op den 7. august 

 Teknik 3:    Bestået IPP3 eller på niveau med IPP3  Starter op den 30. juli 

 

Instruktør  

Havkajak    Instruktør 1:      Forår 2018 

     Instruktør 1½: Kom og øv dig som instruktør på vores IPP1 og teknik 1 om fredagen, og 

     på teknik 2 og få supervision og få mere erfaring med at være instruktør, og gør dig mere   

     klar til instruktør 2 kurset.  

     Instruktør 2:      Vides ikke endnu 
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Turpas 

Vi har i Kerteminde Kajakklub siden 2012 haft en ordning, som vi kalder ”Turpas”. Det går ud på, 

at medlemmerne hvert år viser, at de stadig har samme ro-færdigheder, som da de blev frigivet.  

 

Det betyder, at man 1 gang om året viser en instruktør fx ved teknik 1, 2, 3 eller ved torsdagsro-

ning, at man kan lave en soloredning med paddlefloat og en makkerredning på åbent vand, og at 

man har roet 150 km (se i turregistreringen på hjemmesiden) og svømmet 600 meter indenfor 

det sidste år.  Turpasset får man tildelt i medlemsregistret, hvor man selv skal gå ind og rette da-

toen for, hvornår man har sidst har svømmet 600 m, lavet redningerne, og at man har roet de 

150 km indenfor det sidste år. Når der er gået et år forsvinder turpasset igen af sig selv, og man 

må til den igen og lave redninger, svømme og se, om man har fået roet nok, og så justere sine 

medlemsoplysninger igen.  

 

Turpasset blev indført i 2012 af bestyrelsen af hensyn til først og fremmest turlederne, men også 

deltagerne på en tur. Det er rart at vide, at dem, der fx er med på en tur til Romsø, kan mindst 

det samme, som da de blev frigivet. Så kan man stole på, at de kan lave en makkerredning, hvis 

det skulle blive aktuelt, og at de har den fornødne styrke i armene til sådan en tur. Ved hver klub-

tur i 2017 er angivet, om man skal have turpas for at deltage. 
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Turleder  
Forslag på en turlederopdeling - bemærk, at det ikke er vedtaget i bestyrelsen endnu. 
Bestyrelsen afgør, hvem der er turleder 1, 2 eller 3 efter indstilling fra Kvalitetsudvalget. Kvalitets-
udvalget justerer listen mindst 2 gange om året. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyhedsbrev 2 2017 

 

 
 

 

 

 

 

Hvad betyder farverne på turene?  
Siden foråret 2014 er alle klubturene i Kerteminde Kajakklub blevet tildelt en farve: grøn, gul eller rød som 
information, når man skulle vælge de ture, man ville deltage i. Det handlede fra start alene om den ha-
stighed, turene blev roet i.  Nu i 2017 fortæller farven både om den planlagte tur og om forventningerne 
til deltagernes formåen. Farven har således også en del med sikkerhed at gøre. Således kommer man på 
en grøn tur ikke ud for at skulle ro i kraftig modvind eller modstrøm, medmindre der opstår en uforudset 
situation.  
 

 

GRØN TUR 
 

På grøn tur ror vi, så alle kan følge med og føle sig sikre. Vi forventer ikke, at du kan ro mere end 3 – 5 km/
timen (i vindstille). Vi ror i kendt rofarvand. Vi ror langs kysten, og kun hvor kysten er til at gå i land på.  I 
pålandsvind ror vi ikke, når middelvinden er over 6 m/s, og bølgerne er over ca. 30 cm i højden. Vi ror ikke 
i kraftig fralandsvind på mere end 8 - 9 m/s. Der er ikke åbne kryds på grønne ture, men vi kan godt passe-
re havnemundingen i Kerteminde og ro ind gennem Kerteminde Fjord. 
Vi ror ikke i strøm på grønne ture. Når vi passerer Kerteminde Havn, er det når strømmen er helt svag. Det 
vil sige lille vandstandsændring. Se under DMI på hjemmesiden under Hav og Kerteminde/vandstand. På 
grønne ture kræves der at man er frigivet, men ikke turpas for at kunne deltage. Det er især for os, der lige 
er begyndt at ro, starter op igen efter en lang pause, ikke vil ro stærkt eller er nervøse for at forsinke grup-
pen. Det er også for os, der har en skade eller er ved at træne os op fra dårlig til bedre form. Vi ror ikke fra 
hinanden. Møder vi en edderfugl eller et marsvin, er der tid til at kigge på det. Skal man have flyttet på ro-
ret eller have tøj af eller på, så har vi god tid til det. Det er ikke tempo, der er i centrum, men oplevelsen. I 
øvrigt kan deltagelse i teknik 1 anbefales. 
 

GUL TUR 

 

På gul tur ror vi lidt hurtigere end på grønne ture. Vi forventer, at du kan ro med 5–6 km/timen (i vindstil-
le). Vi ror både i kendt rofarvand og i ukendt rofarvand, men så er kysten til at komme i land på. I pålands-
vind ror vi ikke, når middelvinden er over 8 m/s, og bølgerne er over ca. 50 cm i højden. Vi ror ikke i fra-
landsvind på mere end 9 – 10 m/s. Vi kan ro på mindre åbne kryds på 1 – 2 km, men kun i helt stille vejr 
med vind under 6 m/s og kun i sommersæsonen. Vi kan godt ro i moderat strøm fx gennem havnen i Ker-
teminde. Deltagelse i teknik 1 eller 2 er tilrådeligt 
 

RØD TUR 
 

Rød klubroning er for frigivne. Vi gør os klar, så vi er parat til at tage afsted kl 10.00 fra marinaen. Vi ror 
typisk en tur på godt 2-3 timer. Inden vi tager afsted, aftaler vi, om vi skal dele os i 2 eller evt 3 grupper, og 
hvor vi tager hen. Vi hjælper altid hinanden afsted og med evt problemer undervejs, og vi venter på hinan-
den. Sikkerheden har 1. prioritet. På rød tur ror vi ofte i et pænt tempo. Vi forventer, at du (i vindstille) kan 
ro med 7 km/timen over en lang strækning (fx 15 km). Det er forventning om at du kan ro i vind på mere 
end 8 m/s og klare de bølger, vi møder, hvis vejret bliver sådan. Vi ror gerne i strøm gennem havnen, ved 
Romsø, i Gabet, i Svendborg Sund, i Lillebælt, i Storebælt ved Vestbroen. På røde ture kræves der ofte, at 
deltagerne har turpas. Deltagelse i teknik 2 er en god ide.  



Sidste nyt - hørt i kajakstalden 

 

Formanden med i bestyrelsen 

Torsdag den 29. juni ringede Ole Tikøb, der er formand for DKF og tilbød Gorm en ledig plads i DKF's be-

styrelse. Det er blevet aktuelt, fordi et medlem af bestyrelsen har bedt sig fritaget , men Ole fortalte, at 

på sidste Årsmøde i DKF i marts 2017 fik bestyrelsen lov til at supplere sig selv, hvis der var medlemmer, 

der meldte fra. Og det blev så aktuelt nu. 

Ole kender Gorm, og Kerteminde Kajakklub har et rigtig godt ry i DKF. Gorm spurgte, om han og andre i 

DKF kendte hans holdninger fx til, at DGI og DIF bør sammenlægges, så man kun skal være medlem af en 

organisation. "Det vil kun være godt" sagde han, "for der er mange kræfter, der arbejder på en sammen-

lægning, og "Bevæg dig for livet" er et samarbejdsprojekt, der rykker begge organisationer i den retning". 

Han var selv inviteret til DGI landsstævnet i Ålborg i weekenden. 

Efter et par dages betænkningstid sagde Gorm ja til at være med i bestyrelsen - foreløbigt frem til Årsmø-

det i 2018. Samtidig har vi i kajakklubben indledt et samarbejde med en DGI-konsulent, Chresten Krogh, 

der er ansat til "Bevæg dig for livet". Her vil vi prøve at nyttiggøre de muligheder, der ligger i DGI og pro-

jektet til gavn for kajakklubben.  

Et STORT og velfortjent tillykke til Gorm med det flotte tilbud - og tillykke til os andre. 

 

Ny kajakstald 

Fredag den 30/6 var der møde kl. 10.30 – 12 med Trine Hald Christensen, fritidskonsulent i kommunen. 

Til stede var Ole Bagger, Gorm, Trine. Først præsenterede vi klubben, udleverede foldere og notat og vi-

ste rundt. Bagefter snakkede vi om, at  der er masser af plads til en kajakstald dimensioneret til 50 kajak-

ker. Det bedste sted ser ud til at være ved siden af masteskurene (på sydsiden af de eksisterende mastes-

kure). Alternativt på eller lige syd for jollepladsen, men det vil i givet fald være noget, som vi skal snakke 

med sejlklubben om. Der skal nok komme gang i de videre forhandlinger i løbet af efteråret. 

 

Indkøb af SUP 

Kultur- og fritidsafdelingen i Kerteminde kommune har til kajakklubben bevilliget 20.000 kr til indkøb 

(medfinansiering) af 2 SUP'er, 6 våddragter, 6 par neoprensko, redningsveste, sikkerhedsliner og padler. 

Det sker, fordi kajakklubben ønsker at udbygge arbejdet med og for børn og unge. 

Kajakudvalget er i gang med at forberede indkøbet, men køber i alt 3 SUP'er, så der er kan være en in-

struktør ude sammen med 2 kursister. 

Vi har også fået 1.000 kr. til uddannelse af en instruktør. Vi skal nok være 2 instruktører, hvoraf det er 

aftalt med Mathias, at han bliver den ene. 

 

Nyt kajakudvalg 

På et bestyrelsesmøde blev der nedsat et nyt Kajakudvalg, der står for indkøb af nye kajakker og udstyr til 

klubben. Det nye udvalg består af Søren Ørskov, Sune, Ole Bagger og Mathias. Bestyrelsen lægger vægt 

på, at der fortsat er åben dialog mellem bestyrelse, medlemmer (klubaften) og udvalget om kommende 

indkøb. Bestyrelsen har sat en ramme på 60.000 kr, og hertil kommer 20.000 kr til anskaffelse af 2 SUP'er, 

padler, redningsveste, sikkerhedsline mm. fra kommunen.  



Klumme (bragt i Kerteminde Ugeavis den 3. juli 2013) 

 
Missing link  

Til trods for, at min kone og jeg har boet delvis i Munkebo og Kerteminde i 17 år, har vi aldrig haft et sær-

ligt forhold til hverken strand eller badevand. Det er først nu, så mange år efter, at vi har fundet den kob-

ling, som manglede mellem hus og hav. 

Siden vi flyttede til Kerteminde i 2011, har vi gået rigtig mange ture på Nordstranden og langs marinaen. 

Dels for at få lidt frisk luft, men også for at suge al den herlige stemning til os, som specielt havnefronten, 

bådepladsen og marinaen byder på. Men vi har ikke følt, at vi var en aktiv del af begivenhederne – vi har 

hele tiden været passive tilskuere til det liv og den stemning, der hersker her.  

Nu har vi endelig fundet ”the missing link” ved at melde os ind i Kerteminde Kajakklub. Det startede i vin-

ters med træning i Munkebo Svømmehal, hvor vi, foruden at få svømmet nogle baner, også fik øvet os på 

én af de 12-14 kajakker, der efter 30 minutters svømning blev smidt i bassinet. Et helt vildt syn at se en 

svømmehal fyldt op med kajakker og folk i våddragter, men galskaben giver absolut mening. Her kunne vi 

øve makkerredninger, cowboyredninger og halve grønlændere i det rolige og lune vand.  

Det er slut nu! Vi har for længst startet sæsonen op på – og i - havet. Et par gange om ugen pakker vi vo-

res plastkurve med våddragter og neoprensko og glæder os til en tur på vandet med vores kajakker, der 

ligger i nogle containere foran klubhuset. Når vi mødes i klubben, giver vi pænt hinanden hånd og hilser. 

At give hånd er en uskreven lov i klubben, og det skaber en god og tryg stemning, hvor alle føler sig set 

og respekteret. Det virker også naturligt, når man ruller rundt i bølgerne og hjælpes op i kajakken igen, at 

man allerede har hilst på sin ”redningsmand”.  

Min kone og jeg er langsomt ved at glide ind i det fantastiske miljø og fællesskab, der hersker her i mari-

naen. Og når vi ror ud på Kerteminde Bugt i selskab med 10-20 havkajakker i flådeformation, føler vi et 

stort fællesskab. Herude på vandet viskes alle forskelligheder væk, og vi er alle i samme båd. Instruktø-

rer, hjælpeinstruktører, erfarne og uerfarne, alle holder øje med hinanden, så vi kommer sikkert ud og 

hjem i havn igen.  

Vi glæder os til mange oplevelser på marinaen og på vandet, og når de mere erfarne medlemmer fortæl-

ler om alt fra fisketure i kajak til flerdags arrangementer med telt og termokander, ja, så kribler det i pa-

gajerne for at komme af sted. Endelig føler vi, at marina, havn og hav er blevet en aktiv del af vort liv. 

Men før vi kan deltage i alle de gode arrangementer og før vi kan ro alene ud i Kerteminde Bugt eller en 

smuk aftentur ind i Kertinge Nor, skal vi bestå et frigivelseskursus. Desværre skal vi først op til køreprø-

ven i næste uge og kan derfor ikke byde de kongelige og kongeskibet velkommen til Kerteminde i vores 

nye kajakker.  


