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Forord  
 
Selvom vi har taget flaget ned for sommerhalvåret, så sker der heldigvis en masse i Kerteminde Kajakklub.  
 
I dette Nyhedsbrev kan du læse om kommende gode tilbud fra både klubaftenudvalg og klubturudvalg, work-
shops, teknikbane og udstyr på kajakken, men også om nyskabelser af ”hverdagens” klubroninger og teknikhold. 
 
På side 20 og 2I finder du en ”kalender”, som giver et godt overblik over det nye års mange aktiviteter - den er 
ikke helt ajourført, fordi nye aktiviteter kommer til og andre udgår. Vi ajourfører løbende kalenderen, som også 
vil være tilgængelig på hjemmesiden og hængt op i klublokalet. 
 
Husk, at din ro sæson sandelig ikke behøver at være slut, bare fordi at vandet er blevet lidt koldere. På siderne 8, 
9 og 10 kan du læse meget mere om, hvordan alle klubbens frigivne medlemmer kan få glæde af vintersæsonen 
og dermed vedligeholde grundformen. Der er også gode muligheder for at få udviklet sine tekniske færdigheder 
på vores teknikhold. Der er gode tilbud i løbet af vinteren til stort set alle vores medlemmer. 
 
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår med masser af spændende og 
hyggelige timer på vand og land! 
 
God vind og høj pagajføring, 
Mikael A 
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Nytårskur - Mikael Andersen 

 
Statsministeren gør det… Dronningen gør det…  
Og Kerteminde Kajakklub gør det… 
 
Gode ideer fører oftest til gode traditioner, og den  
1. januar 2018 tog vi hul på et nyt og særdeles  
forfriskende tilbud til klubbens medlemmer i form 
af en Nytårskur. 
 
Nytårskuren går i al sin enkelthed ud på, at man  
mødes til en lille seance, hvor vi først ror os en  
lille tur og  får luftet de nytårsplagede hoveder, 
og afslutningsvis leger vi i vandet ved Nord– eller 
Sydstranden med rul, redninger og balanceøvelser.  
 
Det er måske ikke alle, der har behov for at tumle  
rundt i vandet ovenpå en festlig nytårsaften, men  
de bliver bare siddende i deres kajakker og passer på deres klubkammerater i vandet. 
 
Efter et velfortjent bad og - for nogle -  også en tur i saunaen, ønsker vi hinanden et lykkebringende nytår med 
champagne og kransekage.  
 
Måske dukker der flere klubkammerater op, som ikke vil deltage på vandet, men gerne være med til at vi alle får 
en hyggelig start på det nye år. 
 
Vi vil forsøge at gentage succesen fra 2018, og hvis der dukker friske roere op den 1. januar 2019, så er vi godt på 
vej til at få os en ny tradition i Kerteminde Kajakklub.  
 
Kom derfor frisk og frejdig til klubbens Nytårskur, så vi kan ønske hinanden et godt og lykkebringende Nytår. 

 

TIRSDAG DEN 1. JANUAR KL. 13.00 - 16.30 

Foto:  

Nytårskur 2018 

Foto:  

Nytårskur 2018 
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Toggel - Thomas Bjerg 

Alle klubbens kajakker - med undtagelse af vores turkajakker - har bærehåndtag eller ”toggles”, som blot betyder 
noget i retning af greb.  
 
Bærehåndtag er egentligt et dårligt navn til håndtaget, da det først og fremmest er et sikkerhedshåndtag, som er 
beregnet til at holde fast i, hvis man falder ud af kajakken i bølger og brænding.  
 
Hvis jeg holder fast i sikkerhedslinen, mens jeg ligger i vandet, kan jeg få fingrene i klemme, forstuve dem eller 
værre, fordi kajakken bliver drejet rundt og rundt i bølgerne. Holder vi derimod fast i togglen, så kan kajakken 
dreje uden problemer. Vi bruger af samme grund også togglen under makkerredninger, når vi ligger i enden af 
vores kajak og holder fast i den, mens redderen tømmer kajakken. Endelig er der også nogle kajakroere som 
sætter deres bugserline fast i togglen når de laver en bugsering. 
 
Togglerne bruges selvfølgelig også til at bære kajakken med, men det er i 
længden ikke en god ide kun at bære kajakken i togglerne.  
 
For det første hænger hele kajakkens vægt i toggle-linen, men den bliver 
slidt og går på et tidspunkt i stykker, så vi taber kajakken og den beskadiges.  
 
For det andet, kan linen til togglen gå op, fordi knuderne løsner sig og vi  
igen taber kajakken.  

Lidt om hvordan man bærer en kajak og hvad (bære)håndtag også bruges til... 
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Toggel - fortsat 

 
En rigtig god måde at bære kajakker på er vist på ovenstående foto, hvor man holder under kajakken og  
samtidig evt. har fast i togglen med den anden hånd.  
 
De årvågne vil have set, at togglerne på kajakkerne i sommers blev om-monteret, så de nu kan hænge frit  
ned fra enderne af kajakkerne. Det har altid været meningen, men nogle producenter har gennem et  
stykke tid fejlagtigt fastgjort elastikker permanent til togglerne.  
 
Elastikken er kun til at holde togglen fast under  
transport, så den ikke banker i kajakken på grund  
af vinden.  
 
Så husk at frigøre den inden du skal på vandet.  
Du ku` jo falde i.... 
 
God tur!           

     
    
      

             Toggel fastgjort med elastik 
 
 

  Husk at melde fejl på materiellet i bogen ved siden af computeren i klubhuset.  
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Stig Pryds - Klubaftenudvalg 
 
Advents- jule- eller mandelgave. Eller bare en hyggeaften. Vi åbner klubaftenen med fridykker Stig Pryds, så du 
kan invitere kæresten, konen, vennen eller veninden med til foredrag med manden, der dykker 105 meter på et 
enkelt åndedrag.  
 
Stig Pryds er udlært skorstensfejer, men blev som 37-årig ramt af psoreasisgigt, som invaliderede ham og kostede 
ham et ægteskab, et pejsecenter og næsten også livet.  
 
I dag er han én af verdens bedste fridykkere - dykker 105 meter på et enkelt åndedræt - coach og ikke mindst  
optaget af at lære andre, hvad kontrol over åndedrættet kan gøre for livskvaliteten.  
 
Det - og meget mere - fortæller han om denne klubaften, hvor der også bliver chance for at stille ham spørgsmål 
om alt mellem himmel og havbund.  
 

ONSDAG DEN 9. JANUAR KL: 19.00 - 21.00 i SØSPORTCENTRET 

 
Foredraget koster kr. 75,- pr. prs.  
 
Beløbet indbetales til: 
MobilePay: 55632   /   Bank: 6864-0001047094  



Læs mere om Stig Pryds på: 
www.stigpryds.com 
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Vinterroning med instruktør - Mikael Andersen 

 
Vinterroning med instruktør er et helt nyt tiltag, som tilbydes alle frigivne roere hver søndag fra kl. 10:00 - 13:00 i 
vinterhalvåret. 
 
Det nye tilbud er efter samme koncept som den populære Torsdagsroning med instruktør, som vi tilbyder vores 
medlemmer i sommerhalvåret. 
 
Håbet er, at vi får endnu flere af vores medlemmer på vandet, selvom vi for længst er gået ind i vinterhalvåret. 
Det er en fantastisk oplevelse at ro en vintermorgen i vindstille vejr med klar, blå himmel og solskin. Og da mange 
sejlere holder vinterpause, så har man næsten havet helt for sig selv. 
 
Alle frigivne roere i Kerteminde Kajakklub kan være med. Vi ror ikke særlig stærkt eller i vejr, der ikke egner sig 
for de knap så erfarne roere. Det betyder, at man kan deltage i denne ugentlige roning i trygge rammer, da der 
altid vil være mindst én instruktør 2 samt nogle hjælpeinstruktører med på turene. 
 
Når man har deltaget et par gange eller tre til Vinterroning med instruktør, så har man måske også fået mod på 
at prøve vores Vinterteknik. Inden man også prøver kræfter med Vinterteknik, som vi stærkt anbefaler alle, så er 
det en god idé først at have testet sig selv i det våde element. 
 
På Vinterroning med instruktør tilbyder vi sidst på turen  - og meget tæt på marinaen - at vi tester vores våddragt 
eller tørdragt ved f.eks. at gå ud i vandet fra Nordstranden eller fra rampen i marinaen.  Det er ikke meningen, at 
vi skal dyppes helt ned under vandet, men bare prøve at flyde lidt med vores veste på - og bagefter skynde os op 
igen. Det er selvfølgelig helt og aldeles frivilligt. 
 
De lidt mere kække deltagere kan også lade sig kæntre fra kajakken og blive guidet gennem forskellige typer af  
redninger eller sjove og udfordrende balanceøvelser - eller hvad man nu har lyst til. 
 
Vi slutter turen af med en kop kaffe og en snak i klublokalet om vores fælles oplevelser på vandet. 

Foto: Januar 2018 
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Vinterteknik - Søren Ørskov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinterteknik, redninger og sikkerhed var et tilbud til klubbens medlemmer i 2017/18. Aktiviteten havde pænt 
med deltagere og derfor fortsætter vi igen med tilbud om at vedligeholde og udvikle sine egenfærdigheder. 
 
Vinterteknik er for dem, der gerne vil prøve kræfter med at ro om vinteren på en sikker måde. Det er for alle, 
uanset om du lige er blevet frigivet i år eller har flere år på bagen. Vi tager udgangspunkt i der, hvor du er. 
 
Vi ror ikke langt og ikke hurtigt - det er ikke det, det handler om.  
Vi er maksimalt 12 deltagere + instruktør. 
 
Vi prøver at være lidt i vandet, specielt øver vi redninger, og med  
den rigtige beklædning er det knap så ”koldt”, som man frygter.  
 
Men det er vigtigt at gøre sig  nogle erfaringer, som er guld værd,  
den dag man kæntrer.   
 
Tingene fungerer meget anderledes med tykke handsker på:  
Kan jeg sætte en paddlefloat på pagajbladet?  
Kan jeg få fat i mine dæksliner?  
Kan jeg nødudløse sprayskirt - eller sætte det fast på cockpitkanten? 
 
Vinterteknik er IKKE et kursus, men mere en workshop, hvor både deltagere og instruktører skal have udbytte af 
deres fælles anstrengelser. 
 
Vi har alle sammen brug for at få vores "værktøjskasse" opdateret og udvidet ind i mellem. Det gør vi netop her i 
vinter hver anden søndag kl. 13.00 –16.00.   
 
Vi slutter af med at snakke dagens  
oplevelser igennem over en kop kaffe  
i klublokalet. 

Husk tilmelding i kalenderen og meld  
fra, hvis du ikke kommer, så der er en  
anden, der kan overtage din plads.  

Foto: Mathis med legetøj på dækket 

Sune laver et Telemarksving i strømmen 

Der bindes knob 
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Teknik for IPP3+ - Thomas Bjerg 

 
Teknik med videre for IPP3 roere - på vej mod næste niveau 

Der er efterhånden en hel del af klubbens medlemmer som har bestået DKF’s IPP3 roerniveau.  
 
De har alle først taget et IPP3 kursus, hvorefter de har trænet ihærdigt og slutteligt gået til prøve. Efter sådan et 
intenst forløb opstår der tit et tomrum, efter at man har været meget fokuseret, har brugt meget energi, lært en 
masse og haft et sjovt forløb med nogle ligesindede - og nu er kommet igennem.  
 
Hvad skal næste mål være?   
 
Den følelse er der nok også en del IPP2’ere som har haft efter deres frigivelseskursus. For sidstnævnte er der i 
klubben mange muligheder for teknik, så der er mange muligheder for at holde sig skarp/opdateret og udvikle 
sine kajakfærdigheder.  
 
Mens der er mange tilbud som f.eks. teknik, ture osv. til dem som  
er IPP2’ere, har der indtil nu ikke været samme målrettede tilbud  
for IPP3’erne. Derfor starter Kerteminde Kajakklub nu et forløb,  
hvor der som IPP3´er er mulighed for at vedligeholde og udbygge  
sine færdigheder.  
 
I vintersæsonen mødes vi én søndag om måneden og arbejder  
med teknik, redninger, navigation og andre relevante ting. Bliver  
vejret til det, vil der blive budt ind med bølgetræning eller andet  
relevant på andre dage.  
 
De faste søndage er det Thomas Bjerg som er instruktør, og på andre dage vil det alt efter indholdet være en eller 
flere af klubbens instruktører. 
 
Når kalenderen går mod de længere og varmere dage og sommersæsonen nærmer sig, bliver der mere aktivitet, i 
form af flere faste træningsdage og dags- eller weekendture. 
 
For nogen ligger IPP3 nok lidt langt væk, så til en start arbejdes der med at ramme IPP3-niveauet igen og få basis 
på plads. Derefter bygger vi på, og hvis der er lyst og engagement til det, arbejder vi videre mod det næste IPP-
niveau i havkajak, dvs. IPP4 eller det engelske pendant som hedder BC 4* / Sea Kayak Leader.  
 
Hvis du nu sidder og tænker at det er lige noget for mig, men jeg er jo ikke IPP3’er, så bliver der mulighed for at 
deltage i et IPP3 forløb, som starter i foråret og med en sommerferiepause arbejder hen mod en IPP3-prøve til 
efteråret. I mellemtiden er der rig mulighed for at holde sig i god kajakform ved at deltage i vinterteknik mv. 

 

 

 

 

IPP3-roer 

-Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. 

-Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår, 

assistere ved redninger og videreudvikling af egenfærdigheder. 

-Roere på niveau 3 har opnået et vist erfaringsniveau og er således ikke længere at betragte som begyndere. 

-Niveauet bestås med prøve. 

Arkivfoto 
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Vejen til Instruktør 3 - Mikael Andersen 

 
For første gang i klubbens historie har et medlem opnået at få status som  
DKF Instruktør 3 Havkajak.  
 
Thomas Bjerg (195) bestod den særdeles krævende prøve i weekenden  
den 10. – 11. november og kan fremover undervise IPP3-aspiranter og  
kommende Instruktør 2´ere. 
 
Men hvad kræver det egentligt at komme så langt? 
Ja, først og fremmest kræver det træning, træning og atter træning.   
Det hele skal følges til dørs med en hel masse teori og en masse erfaring.  
Man kommer bestemt ikke sovende til tingene, hvis man ønsker status  
som Instruktør 3. Kun 64 danske roere er registreret som Instruktør 3  
hos Dansk Kano og Kajak Forbund. 
 
Thomas Bjerg, der også er Instruktør 2 i kano fortæller, at hans træning i både kano og kajak har givet ham en 
god forståelse for samspillet mellem krop, pagaj og båd. En forståelse, som man absolut skal mestre på  dette  
instruktørniveau for havkajak.  
 
Niveaubeskrivelse 
En DKF instruktør 3 (hav) kan undervise i havkajak med et højere bevidsthedsniveau omkring de undervisnings-
metoder og værktøjer, der anvendes. Vedkommende kan både undervise grupper, men også evaluere instruktø-
rer og erfarne roere. Vedkommende besidder et meget bredt kendskab til havkajakroning og kan arbejde lang-
sigtet med både strukturerede og mindre strukturerede undervisningsforløb. Instruktøren kan fungere som tur-
leder på ture i krævende og åbent farvand under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel. 
 
Kompetence for undervisning, aktivitet og turledelse 
Kan undervise på IPP 3 (hav)  /  Kan undervise på DKF instruktør 2 (hav)  /  Kan lede grupper på længere ture hele 
året på åbent vand i Norden. 
 
Teori 
Viden om og kendskab til nedenstående temaer i forhold til ledelse af undervisning, aktivitet og ture med grup-
per:  
Udstyr: kajak, beklædning og sikkerhedsudstyr  /  Orientering, navigering og vejvalg  /  Færdselsregler på vandet 
og på land  /  Vind, vejr, bølger og strøm  /  Risikomomenter/ulykkestyper – hvad kan gå galt?  /  Viden om ned-
køling  /  Lederrolle og gruppeopmærksomhed  /  Naturen og kulturformer langs kysten  /  Kendskab til friluftsliv, 
kajakhistorie og havkajak i Danmark  /  Sikkerhed, jura og ansvar. 
 
Instruktørfærdigheder/formidling 
Forevisningskvalitet i IPP 3 færdigheder  /  Kunne udvise gruppeforståelse, vurderingsevne, konsekvenstænkning,  
selvtillid/autoritet, organiseringsevne under pres, psykologisk og pædagogisk sans, empati i forhold til prøvesitu-
ationer og skal kunne formidle havkajak i Norden  /  Kunne anvende flere pædagogiske metoder/  Skal kunne im-
provisere og vise forskellige øvelser til flere niveauer  /  Skal kunne præsentere egen tilgangsvinkel til undervis-
ning i havkajak  /  Vejlede i uddannelsesstrukturen. 
 

Stort tillykke til Thomas – godt gået! 
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Rulleworkshop - Lotte Jung, Pia Juul og Thomas Bjerg 
 
Rulleworkshop for begyndere 
Workshop for dem, som ikke har rullet før eller har meget lidt erfaring med rul.  
 
Vi arbejder med rullets faser og opbygning, og værktøjer til fejlretning mv. Målet er, at du efter workshoppen har 
viden og værktøjer til selvstændigt, at kunne arbejde videre med dit rul. 
 
Instruktører: Thomas Bjerg, Lotte Jung og Pia Juul 
 
Antal deltagere:       6 personer 
 
Pris:                         kr. 200,- som indbetales på klubbens konto: 6864 - 1047094 / MobilePay: 55632 
 

LØRDAG DEN 12. JANUAR KL. 14.00 - 17.00 i MUNKEBO  
 
————————————————————————————————————————————————————————————- 
 
Rulleworkshop for trænede 
Workshop for dem som har deltaget i rulleworkshop for begyndere.  
 
I bestemmer indholdet dvs. hvilke rul eller færdigheder, I vil arbejde med. Det kan være rul der driller eller helt 
nye rul. 
 
Instruktører: Thomas Bjerg, Lotte Jung og Pia Juul 
 
Workshop for trænede er kun for jer, der tidligere har været på workshop for begyndere. 
 
Antal deltagere:      4-6 personer 
 
Pris:                              kr. 200,- som indbetales på klubbens konto: 6864 - 1047094 / MobilePay: 55632 
      

LØRDAG DEN 26. JANUAR KL. 14.00 - 17.00 i MUNKEBO 

Arkivfoto 
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Fridykning - Mikael Andersen 

 
Fridyk 1 

Kurset er et startkursus i fridykning, hvor vi prøver os selv af stille og roligt og arbejder os langsomt ind på at  
holde vejret og have hovedet under vand under fuld kontrol og i en rolig og tryg atmosfære.  
 
Anne Marie Dahler-Larsen er instruktør. 
Det er 6. år, at Anne Marie med stor succes laver kurser for os, der giver mere tryghed ved vandet og at have  
hovedet under. 
 
Antal deltagere:   20 personer  
 
Pris    kr. 150,- som indbetales på klubbens konto: 6864 - 1047094 / MobilePay: 55632 
     Gratis for instruktører og hjælpeinstruktører. 
 

LØRDAG DEN 19. JANUAR KL. 14.00 - 17.00 i MUNKEBO 

 
————————————————————————————————————————————————————————————- 
 
Fridyk 2 
Kursus  i fridykning 2 er et fortsætterkursus i fridykning og kun for dem, der har været på kursus 1. Vi prøver at 
gå lidt videre.  
 
Anne Marie Dahler-Larsen er instruktør. 
 
På dette kursus vil der være fokus på kajakken - så forvent, at der kommer øvelser med kajak. 
 
Det er 6. år, at Anne Marie med stor succes har lavet dette kursus for os, der giver mere tryghed ved vandet og 
at have hovedet under. 
 
Antal deltagere:   20 personer  
 
Pris    kr. 150,- som indbetales på klubbens konto: 6864 - 1047094 / MobilePay: 55632 
     Gratis for instruktører og hjælpeinstruktører. 
 

LØRDAG DEN 16. FEBUAR KL. 14.00 - 17.00 i MUNKEBO 

Arkivfoto 
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Teknikbane - Mikael Andersen 

 
Vi er nået rigtig langt med vores planer om anlæggelse af en teknikbane. Vi har talt med både vores lokale havne-
foged og med kystdirektorater, men hvad vi umiddelbart troede var nemt, har vist sig at være temmelig bøvlet. 
 
For at få tilladelse til at banke to pæle i vandet, skal der indsendes optegnede matrikelkort, nøjagtige anvisninger 
på søkort, dokumentation på ejerforhold for stedet og endelig, når direktoratet har færdigbehandlet vores an-
søgning, skal det hele sendes til høringer ved nabohuse, sommerhuse, foreninger m.v. 
 
Man skal også, iflg. kystdirektoratet, søge om tilladelse til at stille en kasse med bolde på stranden - også selvom 
det kun drejer sig om nogle få timer ad gangen... Suk... 
 
Derfor vil vi i første omgang undlade at banke de to pæle i vandet, som oprindeligt var planlagt, og i stedet for 
anlægge en bane, der ikke er fastforankret eller på anden måde gjort stationær.  
 
Vi har allerede købt alle materialer til teknikbanen, som kommer til at bestå af røde og hvide bøjer fastgjort med 
paraplyankre og forbundet med 3-slået polyester reb. De to ”manglende” pæle bliver erstattet af to høje bøjer 
med flag. 
 
Sune Flejsborg har tegnet nedenstående skitse, og han vil også designe et system, der med nogle modvægte på 
bøjerne holder dem oprejste og oven vande. 
 
Den nye teknikbane bliver således transportabel, og vil kunne opstilles andre steder end på Sydstranden. I første 
omgang satser vi dog på Sydstranden, hvilket er aftalt med Havnefogeden. 
 

 

 

    Skitsen er tegnet af Sune Flejsborg  

       X 
Bemærk: Dette er kun en cirka placering 
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Nye kajakker - Mikael Andersen 

 
Bevillingen på 100.000 kroner fra DGI/DIF indeholdt  
også indkøb af kajakker, og den opgave har vi også fået  
løst.  
 
I ansøgningen skrev vi en ønskeseddel på polokajakker,  
sit-on-top og crossover-kajakker. På ønskelisten stod  
også indkøb af relevant udstyr til kajakkerne. 
 
Kajakudvalget undersøgte markedet for muligheder og  
indhentede tilbud forskellige steder fra. Og da Sune  
Flejsborg fik et tilbud på 5 stk. sit-on-top kajakker med  
hele 30 % i rabat, så slog han straks til. Foruden kajakker 
blev der også indkøbt 5 tilhørende pagajer og 5 hjelme. 
 
Foruden sit-on-top er også indkøbt 5 stk. såkaldte 
crossover-kajakker. Vi har sløjfet indkøb af polokajakker, idet 
de nye kajakker fint dækker vores behov. 
 
Crossover-kajakken har fået sit navn, fordi den ligger  
”legende” i vandet. Det er en lille båd, der er nem at styre,  
og derfor egner den sig både til de legesyge og til  
nybegynderne. 
 

Kajakken er oprindeligt skabt, fordi man på de engelske floder og søer kan have længere stræk, der skal passe-
res, inden man når til de næste strømfald. Den slags forhold er ikke til at opstøve her i Danmark. Derfor er cross-
over-kajakken i de danske vejr- og naturforhold mere brugt til surf, leg med bold og leg i bølger og strøm, fordi 
den er så nem at tumle med i vandet.   
 
Vi har indkøbt sprayskirt, der passer til kajakkerne, samt nye pagajer.  
Kajakkerne kan bruges til en mindre tur langs kysten, og man kan  
også have tørt tøj og proviant med i bagagerummet. 
 
De nyindkøbte kajakker kan ikke bookes endnu, men vi laver nogle  
introduktionskurser til det nye udstyr i løbet af det tidlige forår. 
 
Spørg formanden, hvis du meget gerne vil prøve kajakkerne. 

Sit-on-top 

Crossover 



Nyhedsbrev 4 2018 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Generalforsamling & Standerhejsning 

 
Generalforsamling 
Torsdag den 14. marts kl. 19 – 21 har vi ordinær generalforsamling i vores klublokale. Generalforsamlingen har 
altid været rigtig godt besøgt, og det giver bestyrelsen et godt rygstød og en god opbakning til at arbejde videre.  
Så kom og vær med til at give klubben din støtte i det videre arbejde. Husk at tilmelde dig i kalenderen  
 
Dagsordenen, som jo står i vores vedtægter (se evt. på hjemmesiden under ”Regler/politikker”) er følgende:  

1: Valg af dirigent  

2: Bestyrelsens beretning  

3: Forelæggelse af regnskab 2018 og budget 2019 til godkendelse  

4: Fastsættelse af kontingent i 2019  

5: Behandling af indkomne forslag  

6: Valg af bestyrelse - valg for 2 år 

7: Valg af revisor og suppleant - valg for 1 år  

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen - valg for 1 år  
9: Eventuelt og herunder deltagelse i klubbens udvalg  
 
Bestyrelsens beretning bliver ligesom de tidligere år en stribe korte indlæg fra  
nøglepersoner i udvalgene om, hvad der er sket i 2018 og helt kort om planer  
for, hvad der skal ske i 2019.  
I det nye år bliver der udsendt information om, hvem der er på valg og hvem der  
ønsker genvalg/ikke ønsker genvalg. Der vil også blive beskrevet en procedure  
angående valghandling til både bestyrelse og udvalg. 
 

TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.00 - 21.00 i KLUBLOKALET 

 
—————————————————————————————————————————————- 
 
Standerhejsning 
Standerhejsning er en festlig dag for klubbens medlemmer, hvor vi ryster vinter-
kulden af os og forbereder både os selv og udstyr på et dejligt sommerhalvår. 
 
Vi starter tidligt på dagen omkring et fælles morgenbord, og efter morgenhyggen  
pudser og polerer vi vores egne og klubbens kajakker.  
 
Om eftermiddagen synger vi klubsangen, formanden siger et par ord og klub- 
flaget ryger til vejrs. 
 
Vi ror en fællestur inden vi skal dække op til aftenens fællesspisning, hvor alle  
opfordres til at tage en lækker ret med. Al maden anrettes som en buffet.  
 
Under kaffen skal vi traditionen tro også have uddelt både trøstebamse og  
superbamse. 
 

LØRDAG DEN 6. APRIL FRA KL. 13.00  



Nyhedsbrev 4 2018 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Container og kajakstald - Mikael Andersen 

 
Så lykkedes det langt om længe at få afsluttet kapitlet omkring vores to containere. Det var en stor lettelse, da vi 
med hjælp fra Kerteminde Marina og deres store kran fik flyttet containerne fra sejlklubbens opbevaringsplads 
over ved siden af masteskurene.  
 
At vi efterfølgende fik tilsendt en regning for en byggetilladelse, hvilket det åbenbart kræver at stille to containe-
re op, betragter vi nærmest som et muntert indslag! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Det er endnu uvist, om containerne skal  
             males eller beklædes med træ. 

Byggemøde 
Den 14. december holdt vi igen møde med Kerteminde Kommune omkring tilladelse til at udvide vores kajak-
stald ud mod vejen, som dermed kun er en udvidelse af det bebyggede areal. Udvidelsen vil give plads til yderli-
gere 70 kajakker i kajakstalden.  
 
Det bliver dog ikke uden hindringer på vejen, at vi måske får tilladelsen på plads. For det første skal der gives en 
dispensation for at overskride byggelinjen, og for det andet skal der gives dispensation for kun at holde en meter 
afstand fra facaden ud til vejen.  
 
Normalt skal der være 2½ meter til skel fra  
facaden og i vores projekt er der en god meter. 
Men vi har gjort kommunen opmærksom på,  
at kravet  om 2½ m. stort set ikke overholdes  
noget sted i Kerteminde By. 
 
Anton Lins (638) har tegnet skitser på selve 
udvidelsen, og han har også deltaget i møderne 
med kommunens folk. 
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Fyn Rundt som klubtur - Mikael Andersen/Peter Bundgaard 

 
Vi har gået og puslet med ideen om en klubtur, hvor der også er indbygget læring. Det skal ikke være et kursus, 
men en tur, hvor man udvider sine kompetencer på flere plan. 
 
Fra lørdag den 6. juli til lørdag den 13. juli 2019 (+ søndag som buffer) har vi planlagt en tur rundt om Fyn. Man 
behøver ikke at deltage på hele turen - man bestemmer selv, hvor og hvornår man vil springe på og af. 
 
Vi planlægger turen sammen - afhængig af hvor mange vi er. Hvis vi er mange, vil vi benytte campingpladser. Hvis 
vi er knap så mange, vil vi benytte shelters og måske bare en øde strand. 
 
Kom og vær med til at planlægge turen over 2 aftener, hvor vi taler om forventninger til turen, lige fra turledelse 
til navigation og praktiske ting som udrustning, proviantering og logistik.  
 
De to klubaftner foregår den 21. februar og den 9. april. Det er uforpligtende at møde op.  

Der er små 300 km. rundt om smukke Fyn. Det vil sige, at man på 7 lange lyse sommerdage skal kunne ro godt 40 
km. om dagen i gennemsnit. Sammen med dine klubkammerater er turen altid i trygge rammer og godt selskab.  
 
Man kan - som nævnt - også vælge at deltage en enkelt dag eller hvad man nu har lyst og tid til. 
 
De 2 mødeaftner i foråret og selve turen er sat i kalenderen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Turleder:  

 Peter Bundgaard er turens overordnede turleder -  

  men tanken er, at vi alle på skift tager ansvaret for  

  gruppen.  

 

  START LØRDAG DEN 6. JULI 2019 

Foto: Peter Bundgaard 
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Årets klubture - Klubturudvalg 

 

Hvert år udarbejder klubturudvalget en række af ture som spænder vidt og bredt.  

 

I 2019 kan vi glæde os til atter at komme en tur til København, hvor vi skal ro i kanalerne. En fantastisk oplevelse, 

som man endelig skal unde sig selv. Og der er også comeback til en anden herlig tur, som foruden at indeholde 

den obligatoriske rotur også gør os klogere på naturen rundt omkring os. Vi skal bl.a. lave vores egen mad på 

mobile stormkøkkener (Trangia) under kyndig vejledning fra en naturrådgiver. 

 

Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil deltage på de spændende klubture i 2019! 

 

Har du spørgsmål til turene, skal du rette henvendelse til klubturudvalget: Charlotte Ekholm Gaardsted,   

Anne-Birgitte Skaalum, Lise Lins, Martin Værbak, Hans Buhl, Marianne Hansen, Mia Larsen. 

 

 

T u r p r o g r a m  2 0 1 9 

    28. april:     Gamborg Fjord 

   12. maj:     Trangiatur med naturvejleder 

    8. juni:     Romsø Rundt 

    15.-16. juni:    Thurø Rundt 

    Uge 28:     Fyn Rundt 

    10. august:    Kertinge Nor Rundt 

    24.-25. august:   Rundt på Københavns kanaler 

    8. september:   Kolding Fjord 

    September:    Udenlandstur 

    5. oktober:    Helnæs 

    3. november:   Odense Å 



Januar O1. jan: Nytårskur med ro, rul og red 
02. jan: Svømmehal (hver onsdag I vinterhalvåret) * 
02. jan: Gymnastik (hver onsdag I vinterhalvåret) * 
06. jan: Vinterroning (hver søndag I vinterhalvåret) ** 
06. jan: Vinterroning med instruktør (hver søndag i vinterhalvåret) ** 
06. jan: Vinterteknik (hver anden søndag i vinterhalvåret) *** 
09. jan: Klubaften med Stig Pryds 
10. jan: Uddannelsesudvalgsmøde 
12. jan: Rulleworkshop – begyndere 
19. jan: Fridykning 1 
26. jan: Rulleworkshop – øvede 

Februar ??. feb: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
16. feb: Fridykning 2 
21. feb: Møde vedr. Fyn Rundt 
??. feb:  Filmaften (ikke datosat endnu) 

Marts 02. mar: Rengøring af lokaler 
14. mar: Generalforsamling 
30. mar:  Workshop i Teknikbane for instruktører  
31. mar: Vinterroning med instruktør slut 
31. mar: Vinterteknik slut 

April 06. apr: Standerhejsning 
07. apr: Søndagsroning (opstart – herefter hver søndag i sommerhalvåret) * 
09. apr: Madpakketur (opstart – herefter hver tirsdag i sommerhalvåret) * 
09. apr: Møde vedr. Fyn Rundt 
10. apr: Onsdagsroning (opstart – herefter hver onsdag i sommerhalvåret) * 
11. apr: Roning m. instruktør (opstart – herefter hver torsdag i sommerhalvåret) * 
12. apr: Fredagsroning (opstart – herefter hver fredag i sommerhalvåret)* 
??. apr: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
20. apr: Svømmehal slut (lørdag) 
20. apr: Svøm, bowl og spis 
25. apr: Gymnastik slut 
28. apr: Gamborg Fjord 
??. apr:  Sådan pakker du din kajak (ikke datosat endnu) 

Maj 01. maj: Svømmehal slut (onsdag) 
03/05. maj: Instruktørsamling 
10. maj: IPP1 + Teknik 1 (hver fredag i sommerhalvåret) 
12. maj: Trangiatur 
23. maj: Vandsport m/Kerteminde Byskole 
25. maj: Havnens Dag 

Juni 06. jun: Vandsport m/Kerteminde Byskole 
08. jun: Romsø 
??. jun: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
13. jun: Vandsport m/Kerteminde Byskole 
15/16. jun: Thurø Rundt 
20. jun: Vandsport m/Kerteminde Byskole 
23. jun: Sankt Hans 
 



 
*  Aktivitet afholdes hver onsdag i vinterhalvåret. Sidste gang er den 1. maj. 
** Aktivitet afholdes hver søndag i vinterhalvåret. Sidste gang er den  31. marts. 
*** Aktivitet afholdes hver anden søndag i vinterhalvåret. Sidste gang den 31. marts. 
*  Aktiviteter afholdes hver uge i sommerhalvåret 
 
Nedenstående aktiviteter kommer i kalenderen senere, når dato og indhold er helt på plads! 
Teknik 
Teknik 3 for IPP3+ i vinterhalvåret   
Teknik 2 i sommerhalvåret  
Kurser 
IPP2 - frigivelseskurser 
IPP3 
Instruktør 1 
Møder 
Visioner og mål 
Instruktørweekend 

Juli 06. jul: Fyn Rundt 
20. jul: Kirsebærfestival 

August 03. aug: Havnefest 
10. aug: Noret Rundt 
??. aug: Sommergrill (ikke datosat endnu) 
??. aug: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
24/25. aug: København 

  

September 08. sep: Kolding Fjord 
?: Kroatien eller lignende 

  

Oktober 05. okt: Helnæs 
??. okt: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
20. okt: Søndagsroning slut 
22. okt: Madpakketur slut 
23. okt: Onsdagsroning slut 
24. okt: Roning m. instruktør slut 
25. okt: Fredagsroning slut 
26. okt: Standerstrygning 
27. okt: Vinterroning (hver søndag i vinterhalvåret) ** 

November 02. nov: Svømmehal (hver onsdag og lørdag i vinterhalvåret) 
03. nov: Vinterroning med instruktør (hver søndag i vinterhalvåret) 
03. nov: Vinterteknik (hver anden søndag i vinterhalvåret) 
06. nov: Gymnastik (hver onsdag i vinterhalvåret) 
03. nov: Odense Å 

December 08. dec: Julekajak 
??. dec: Bestyrelsesmøde (ikke datosat endnu) 
??. dec: Julefrokost (ikke datosat endnu) 
31. dec: Nytårsfest 
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Siden sidst - fra standerstrygning til 31. december 2018 

 

Klubture   

• Odense Å den 4. november 

• Julekajak den 9. december 

Klubroning 

• Introduktion til vinterroning med instruktør den 2. december 

Workshops 

• Kort og kompas for begyndere den 19. november 

• Rulleworkshop for begyndere den 15. december 

• Balance og Leg den 15. december 

Særlige arrangementer 

• Onsdagsklubbens julefrokost den 5. december 

• Kajakklubbens julefrokost den 15. december 

• Kajakklubbens Nytårsfest den 31. december 

Møder 

• Instruktørmøde den 1. november, hvor aftaler for vinteren blev indgået 

• Bestyrelsen holdt møde den 12. december 

• Møde om teknik for IPP3+ den 17. december 

Nye instruktører 

• Thomas Bjerg - Instruktør 3 Hav 

• Mikael Andersen - Instruktør 2 Hav 

Thomas Bjerg med et frigivelseshold i kano. 

Mikael Andersen fra Instruktør 2 prøven. 
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Kommende aktiviteter - 1. januar til standerhejsning 2019 

Onsdagsholdet 

• Frivillige mødes hver onsdag kl. 10:00 og udfører div. forefaldne arbejde 

Svømmehal 

• Hver onsdag fra 13:00 - 15:00  /  Hver lørdag fra 14:00 - 17:00 

Gymnastik 

• Hver onsdag fra 18:30 - 20:15 

Møder 

• Uddannelsesudvalgsmøde den  10. januar, hvor Instruktør 2´ere  
aftaler arbejdsfordelingen for 2019 

• Møde om Fyn Rundt den 21. februar kl. 19:00 - 21:00 

• Møde om visioner og mål (ikke datofastsat endnu) 

• Generalforsamling den 14. marts kl. 19:00 

Klubaftner 

• Stig Pryds den 9. januar kl. 19:00 - 21:00 

Klubroning   

• Vinterroning hver søndag kl. 10:00 - 13:00  /  Roning med Instruktør hver søndag fra kl. 10:00 - 13:00 

Teknik 

• Vinterteknik hver anden søndag fra 13:00 - 16:00 

Workshops 

• Rulleworkshop for begyndere den 12. januar kl. 14:00 - 17:00 

• Fridyk for begyndere den 19. januar kl. 14:00 - 17:00 

• Rulleworkshop for trænede den 26. januar kl. 14:00 - 17:00 

• Fridyk for trænede den 16. februar kl. 14:00 - 17:00 

• Workshop vedrørende brug af teknikbane den 30. marts 

Særlige arrangementer 

• Nytårskur den 1. januar 

• Koldtvandskursus den 12. januar i Odense Kajakklub 

• Rengøring af klublokalet den 2. marts kl. 09:00 - 13:00 

• Standerhejsning den 6. april 
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Jul i kajakkerne… - Mikael Andersen 
        

Kerteminde Kajakklub er pænt synlige i det lokale bybillede, hvor  
vi gerne byder ind med aktiviteter til Havnens Dag,  Kirsebærfestivalen og Havnefesten.  
 
Men vi bevæger os længere ud end bare Kerteminde, og som bagmænd bag eventen ”Julekajak”, har vi også rakt  
hånden ud til andre kajakklubber på Fyn og Jylland, og inviteret dem med til juleløjerne. 
 
Det er et fantastisk skue, når en flåde af julepyntede havkajakker, SUPere og kanoer ror gennem Odense Havn 
mod Nordatlantisk Hus. Alle de små fartøjer og roere er pyntet med alt fra gran, lysguirlander og balloner i alle 
farver til rensdyr og smuk julemusik. 
 
For fjerde år i træk søsættes juleeventen i Odense Havn, og arrangørerne er glade for, at det nye tiltag er ved at 
blive en fast juletradition i Odense. Begivenheden, som kaldes Julekajak, finder sted hvert år den anden søndag i 
advent kl. 16.00.  
 
I 2017 deltog 70 julepyntede havkajakker og SUP´ere, og cirka 300 tilskuere stod ved Nordatlantisk Hus og tog 
imod den lysstrålende flåde med lysfakler i hånden .  
 
Årets Julekajak starter ved Odense Kajakklub, hvor deltagerne jule-pynter deres fartøjer og dem selv efter alle 
kunstens regler. Og fantasien er stor. Man ser deltagere pyntet som juletræer, rensdyr og som selveste juleman-
den. Når alle er juleklar, ror man i samlet flok mod Odins Bro, hvor der holdes en fælles briefing ved Per Gøse 
(689). Klokken 16.00 ror den samlede flåde af småfartøjer mod inderhavnen, og forventes at ankomme til Nord-
atlantisk Hus kl. 16.30. Området omkring Nordatlantisk Hus er oplyst ved bålfade, og publikummer tilbydes en 
gratis lysfakkel. Mens flåden kommer glidende på vandet i al sin lysende pragt, vil de blive mødt af sprøde juleto-
ner fra Børge Rasmussens (657) trompet. Og inden de friske kajakroere går på land, skal der synges tre julesal-
mer, som også uddeles blandt publikummer.  
 
Nordatlantisk Hus holder ekstraordinært åbent denne dag, og der sælges gløgg og æbleskiver. Det grønlandske 
kor ”Umiaq” giver prøver fra deres store repertoire. Inden småbådsflåden igen sætter kursen mod Odense Kajak-
klub kl. 17.30, skal den bedst pyntede kajak og roer kåres og have overrakt en præmie, som Nordatlantisk Hus 
har sponsoreret. 
 
I år vandt Lene Nyberg (867) meget velfortjent titlen som den flotteste roer/kajak. I 2015 vandt Per Gøse (689)  
og i 2017 vandt Sune Flejsborg (800). 
 
Oprindeligt stammer ideen til Julekajak fra København, hvor 6-700 havkajakker ror i kanalerne og bringer lyset 
frem i mørket.  Derfor blev det undersøgt, om vi skulle lave en  
klubtur til København, men Karin Gøse (721) mente, at vi selv  
kunne holde Jule-kajak.  
 
Karin fik aftalt et møde med Grejbank Fyn og Nordatlantisk Hus,  
og den 13. december 2015 blev den første julehygge på Odense 
Havn, og lige siden er det kun vokset og vokset. 
 
Da en lettere forvirret journalist spurgte os, hvorfor en kajakklub 
dog arrangerer sådan en event, svarede vi uden tøven: 
”Fordi julemanden eksisterer…” 
 
 

Julekajak 2017 

Vinder af Julekajak 2018: Lene Nyberg 


