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Forord
Det føles som umådeligt længe siden, at vi afholdt vores generalforsamling den
14. marts og fik skudt en ny sæson i gang ved standerhejsningen den 6. april.
Hvis man ønsker at genopfriske generalforsamlingen kan referatet læses på
vores hjemmeside og her se bestyrelsens og udvalgenes sammensætning.
Hvis man ikke kan huske hvem der modtog superbamsen og trøstebamsen til
klubbens standerhejsning, så kan man også finde oplysninger om det - og om
mange andre gode informationer på vores omfangsrige hjemmeside.
Et af de vigtigste dokumenter er klubbens sikkerhedsbestemmelser, der efter
en lettere tumultarisk tilværelse nu endelig er ved at finde en form og ordlyd, som
både instruktørkreds og bestyrelse kan glædes over. Sikkerhedsbestemmelserne,
som i sin nye form er udarbejdet af Thomas Bjerg, Lotte Jung og Ole Bagger, vil
blive præsenteret på et bestyrelsesmøde den 20. juni.

Standerhejsning 2019

Udvidelse af kajakstalden er et andet vigtigt emne for klubben, og her tegner alt til snart at falde i hak. Efter at vi
stoppede den videre sagsbehandling med embedsmændene og gik til et politisk udvalg, virker det som om, at alle
mulige og umulige hindringer nu er ryddet af vejen. Vi vil derfor indsende en ansøgning om tilladelse til at udvide
bestående kajakstald med to porte, der tilsammen giver os plads til yderligere 70 kajakker.
Vi forventer at kunne gå i gang med udvidelsen af kajakstalden efter sommerferien.
Vi har to frigivelseshold i gang, og sammen med alle vores andre aktiviteter i klubben med kurser, workshops og
klubture, så holder vi dampen oppe på fuld tryk. Det er en fantastisk oplevelse at komme ned på marinaen og se
og opleve den store aktivitet og glæde der strømmer ud af kajakklubbens mange medlemmer.
Det gode humør og høje aktivitetsniveau er nærmest gået hen og blevet synonymt med Kerteminde Kajakklub,
og det omdømme kan vi godt være stolte af.
Jeg ønsker alle en god sommer og en god sæson på vandet!
God vind og høj pagajføring,
Mikael A
Forsidefoto: Marianne Bjerg og Charlotte Gaardsted sætter sejl på Trangiatur
Bagsidefoto: Skilt ved rampen på Havnens Dag

Instruktørsamling 2019

Krisehjælp - Mikael Andersen
Vi er gode til at passe på hinanden og os selv i
Kerteminde Kajakklub, og både selvredninger og
makkerredninger bliver vedligeholdt hele året. Men
uagtet hvor godt vi er forberedte, når vi tager en tur
på vandet, så kan der ske et eller andet utilsigtet der
betyder, at vi får en kedelig oplevelse.
Mange af os har prøvet at kæntre helt uforberedte i
vores kajakker, og heldigvis slipper langt de fleste af
os med en lettere forskrækkelse og en tur i baljen.
Men skulle du komme ud for en hændelse, hvor du
oplever dødsangst eller hvor episoden hele tiden kører som en film oppe i hovedet, så bør du kontakte
en krisepsykolog.
Kerteminde Kajakklub har en forsikring hos Dansk
Kano og Kajak Forbund, som dækker krisehjælp til
alle vores medlemmer. Det betyder, at du uden
omkostninger for dig selv kan ringe på nedenstående
akutnummer og få hjælp. Bemærk, at du skal opgive
et policenummer, som også er vist herunder.
Men vent ikke for længe med at reagere. Krisepsykologer vil gerne have en snak med dig, inden der er gået alt for
lang tid fra hændelsesøjeblikket til du ringer.
Når du ringer bliver der straks lavet en plan for det videre forløb, og under alle omstændigheder er du kommet i
gode og erfarne hænder.

Foto:
Nytårskur 2018
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Workshop i crossover - Mikael Andersen
Hvis man er til høj puls og leg, så er crossover lige sagen. Og lørdag den 23. marts blev klubbens 5 crossoverkajakker indviet med fuld fart på både puls og latter i Munkebo Idrætscenter.
Vi havde lavet en aftale med Chresten Krogh fra DGI Sønderjylland, at han skulle afholde en workshop om crossoverkajakker, som han har et godt kendskab til.
Workshoppen startede i et mødelokale i MIC, og her lærte vi lidt om kajakkernes anvendelsesmuligheder, men vi
fik også lidt teori omkring børneattester og anlæggelse af simple teknikbaner.
I svømmehallen startede vi med at lave soloredninger i crossoverkajakkerne, og det viste sig hurtigt at være en
svær øvelse. Crossoverkajakker bliver, som alle andre kajaktyper, fyldt med en masse vand ved kæntring, men
det er noget vanskeligere at tømme en crossover for vand. Vi arbejder derfor på at finde en løsning med montering af skumpuder bag sædet, som vil minimere vandmængden i cockpithullet.
Vi øvede også makkerredninger, og med den rigtige teknik var det betydeligt nemmere at håndtere. Vores konklusion er, at crossoverkajakker ikke egner sig til soloture, men at man mindst er to afsted.
Efter redningsøvelserne spillede vi polo mod to mål, og med de særdeles manøvrerbare og levende kajakker, så
blev det både en sjov og til tider heftig affære - heldigvis havde alle en hjelm på hovedet.

Klubbens 5 crossover er placeret på sejlklubbens jolleplads i stativet, hvor klubbens kanoer også ligger. Man skal
bruge sin staldnøgle til at låse kæden op, som er viklet rundt om både kajakker og kanoer. Tilhørende sprayskirts
hænger i kajakstalden på knagerækken sammen med vestene.
Vi vil i løbet af kort tid afholde en lille ”workshop” med både crossover og sit-on-top kajakker, og indtil da skal
man henvende sig til enten Mathias eller Mikael, hvis man har lyst til at benytte sig af udstyret.

Mathias Høi

Lene Nyberg

Lene Nyberg og
Mazal Møller

Workshop på teknikbanen - Mikael Andersen

Lørdag den 30. marts blev klubbens teknikban indviet af Andreas Holm og 10 af kajakklubbens instruktører.
Andreas Holm er et kendt navn i kajakkredse, da han ved Danmarksskaberne har opnået guldmedaljer i både rul
og teknik. Forventningerne var derfor høje, da han indledte workshoppen med lidt teori og gode tips om styretag, regler for teknikbane og discipliner.
Inden vi gik på vandet beroligede Andreas os med, at han nok skulle demonstrere alle øvelserne, så vi undgik at
komme i det kolde vand. Men han skulle blive klogere, og inden vi nåede ud af marinaen havde mange af os lavet
de første par rul.

På teknikbanen ved Nordstranden fik vi en fantastisk opvisning i sublim teknik. Andreas mestrer stort set alle discipliner til perfektion, og under hans kyndige rådgivning fik vi alle finpudset og korrigeret vores egen teknik.
På et tidspunkt demonstrerede han hvordan man rejser sig op i kajakken og padler, og han nåede dårligt at færdiggøre sætningen med, at vi selvfølgelig ikke behøvede lave øvelsen, inden de første af os havde rejst os op - og
skvattet i vandet.
Og sådan fortsatte vi i timevis, kun afbrudt af en frokost i klublokalet. Andreas roste os mange gange for vores
villighed til at afprøve alle teknikkerne med stor risiko for at komme en tur i vandet, hvilket han slet ikke havde
forventet. Flere af os lå også mere i vandet end vi sad i kajakkerne.
En af de sjovere øvelser var med en Hulahopring. Med ringen liggende på vandet skal man ro hen og time sit rul
således, at man har ringen hængende på spidsen af sin kajak, når man kommer ud af vandet igen.
En anden god øvelse gik ud på at ro hen til et tov, der var spændt ud mellem to bøjer. Her skulle kajakken føres
under og roeren over rebet - nemmere sagt end gjort.

Regler og discipliner for DM i teknik kan læses på
hjemmesiden - klik her
PS:
Vi har lige nu en ansøgning hos Kystdirektoratet om
permanent placering af vores teknikbane på
Sydstranden.

Lise Lins
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Beredsskabsøvelse - Mikael Andersen
Søndag den 14. april var Kerteminde Kajakklub værter for en større beredsskabsøvelse, der fandt sted i og omkring Kerteminde Bugt. Øvelsen var tilrettelagt af DGI/Sønderjylland i samarbejde med 3 forskellige værn og
Kerteminde Kajakklub.
Deltagerne bestod af:
15 kajakroere fra forskellige kajakklubber (heraf 9 fra Kerteminde Kajakklub).

Beredskabet bestod af:
Falck Kerteminde med 8 mand, 3 brandbiler og en ribbåd.
DSRS Kerteminde med 7 mand, redningsbåd og følgebåd.
Flotille 241 med 9 mand og marinefartøj.
Herudover deltog Sonnich Nielsen som observant på Flotille 241. Sonnich
kender vi som underviser fra vores førstehjælpskurser, som vi afholder 1-2 gange årligt.
Efter morgensamling, hvor aftaler mellem kajakroere og de tre værn blev aftalt, blev der dannet 3 hold af kajakker, der hver i sær fik en hændelse, de skulle simulere.
Et hold skulle simulere både hjertestop og roer med saltvand i lungerne - et andet hold skulle håndtere en tilskadekommen roer med underafkøling og en panisk roer - det sidste hold simulerede bevidstløs roer i vandet.
På vandet skulle de tre hold ringe til alarmcentralen, der i dagens anledning var
et telefonnummer til operationslederen på marinefartøjet.
Opkaldene blev videresendt til værnene, som herefter igangsatte udrykning til
ulykkesstedet.
Øvelsen blev bl.a. brugt til at aflæse responstiden fra alarmopkald til faktisk
hjælp på ulykkesstedet. I denne øvelse blev responstiden målt til 25 minutter.

Både kajakroere og redningsfolk fik sig en god og værdifuld oplevelse, hvor mange små detaljer gav nogle gode
aha-oplevelser. Øvelsen gav også en lærerig viden om, hvor svært det er med en god kommunikation uden misforståelser mellem flere aktører.
Efter øvelsen på vandet var der varm suppe, og Lene Nyberg overraskede alle med hjemmebagt kage til kaffen.
På evalueringsmødet fik alle aktører mulighed for at udtale sig
om de indhøstede erfaringer. Både DSRS og Falck vil nu øve sig i
optagning af kajakroer fra kajak til båd. Kajakroerne fik sig en
reminder om, hvor vigtigt det er hele tiden at øve forskellige scenarier på vandet med utilsigtede hændelser.
Falck oplyste, at fra alarmen går til de holder ved marinaen med
båd i vandet, går der kun cirka 10 minutter.

Michael Otto

Meteorologi - Mikael Andersen
”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”, skulle Storm P. have sagt, men amerikanerne mener, at det
var Mark Twain, der kom først med udtalelsen. Uanset hvad og hvem, så gør vejret noget ved os alle.
Mette Hundahl, lektor på Marstal Navigationsskole, besøgte os tirsdag den 23. april oplæg og fortalte os om vejr
og vejrudsigter, hvordan vi får de bedste vejrudsigter, og hvordan man som kajakroer kan holde øje med vejret.
Hun kom også kort om de forskellige vejrtyper, bølger og farligt vejr i danske farvande.

På klubbens hjemmeside kan man se hendes omfattende PowerPoint - klik her
I klublokalet står hendes bog: ”Vejret på vandet” til fri afbenyttelse.
I bogen skriver hun bl.a., at hvis man på den nordlige halvkugle stiller sig med
vinden i ryggen, vil man have lavtrykket til venstre for sig og højtrykket på sin
højre side.
Der står også, at der findes over 100 forskellige latinske navne på skyer, men så
mange behøver vi heldigvis ikke have styr på, og de følgende 6 skytyper er en
god start til specielt sommertiden:

Smuktvejrsskyer (cumulus humilis) er lave, små skyer – lyse og lette – der dannes op til to kilometer oppe og
varsler klart og tørt vejr. Skyerne har en vandret underside og er ikke særligt høje. De betyder, at vi har en tør
sommerdag med et højt lufttryk, og at det vil vare ved hele dagen.
Lammeskyer (altocumulus perlucidus) er mellemhøje skyer, der har en tydelig struktur og med åbninger mellem
skyerne. Hvis der bliver flere af dem, kan det være optræk til dårligt vejr, men lignende skyer kan også dannes,
ved at andre skyer falder sammen og flader ud. Og så taler meget for stabilt sommervejr.
Blomkålsskyer (cumulus congestus) er optårnede skyer med tydelige konturer og af en ret begrænset udstrækning. Skyerne bliver måske lidt grå i bunden, fordi lyset har svært ved at nå igennem. Men rolig nu – skyerne giver sjældent byger. Hold dog øje med toppen af skyerne. Holder den skarpt aftegnet, er skyerne stadig i voksestadiet og kan måske kaste en byge af sig i løbet af dagen. Hvis den derimod er diffus, er skyerne under opløsning.
Bygeskyer (cumulonimbus) opstår som en videreudvikling af en cumulussky. Den kan blandt andet kendes på, at
skyen er blevet højere, end den er bred. I toppen ses ofte en skærm af fjerskyer (cirrusskyer), den såkaldte ambolt. Skyen bliver i Danmark typisk 12-15 kilometer høj. På varme sommerdage giver den typisk kraftige regnbyger, lyn og torden med voldsomme vindstød.
Fjerskyer (cirrus) ligger typisk i 5-13 kilometers højde. De ser måske uskyldige ud, men de er ofte et tegn på, at
klokken er slået – at en varmfront med dårligt vejr nærmer sig.
Slørskyer (cirrostratus) er højtliggende tågeagtige skyer uden tydelig struktur. Hvis skyerne vokser i antal, betyder det, at en varmfront nærmer sig, og det snart vil blive regnvejr. Solen kan tit ses tydeligt igennem og lysets
brydning i iskrystallerne danner nogle gange en lysende ring (halo) om sol eller månen.
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Instruktørsamling 2019 - Mikael Andersen
Efter tre dages hektiske aktiviteter ved Instruktørsamlingen den 3. - 5 maj i Kerteminde Kajakklub, kan alle de
frivillige fra klubben, der var med til at trække et kæmpe læs, nu slappe af og se frem til næste år.
Aldrig før har så mange instruktører fra hele landet deltaget i Dansk Kano og Kajak Forbunds Instruktørsamling,
som Kerteminde Kajakklub traditionen tro er værter for.
80 deltagere, 25 undervisere og 5 personer fra forbund, fyldte sammen med vores egne frivillige godt op i Søsportcentret, men alt gik som en velsmurt maskine.
Kerteminde Kajakklub høstede mange rosende ord fra gæsterne, der både nød godt af vores fantastiske faciliteter og vores gode service og venlighed.
Stor tak til alle jer frivillige fra klubben, der på den ene eller anden måde var med til at gøre samlingen til en stor
succes - uden jeres flotte indsats kunne det slet ikke lade sig gøre.
Vi har gjort regnskabet op og evalueret forløbet. På bundlinjen står et plus på 16.500 kr., hvilket vi er pænt tilfredse med, og da vores evaluering af alle dagene også var meget positivt, så var Instruktørsamlingen en succes
på mange fronter.
De 10 instruktører fra klubben, der deltog aktivt i de forskellige workshops, er nu klædt endnu bedre på til at give
os alle inspirerende undervisning og spændende udfordringer.
Næste års Instruktørsamling finder sted i dagen 24.-26. april. Vi har allerede booket hele Søsportcentret og sagt
til DKF, at vi gerne vil agere praktiske grise til endnu en Instruktørsamling.

Charlotte Gaardsted og Jena Java
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Trangia - Mikael Andersen
Når klubturudvalget inviterer os ud i det blå, er det med høj pagajføring, rødternet dug og udsøgte lækkerier.
Søndag den 12. maj tog 12 af klubbens medlemmer afsted med Lise Lins som turleder. Turen i år var helt ind i
bunden af Kertinge Nor, hvor Mia, vores naturvejleder, ventede på os.
Turen var ikke helt nem ind i noret, idet vi havde en kraftig vestenvind, som voldte nogle af os problemer. Lise
Lins fik hurtigt arrangeret en model, hvor nogle af os hjalp lidt til med vores trækliner. Trods vores ihærdige anstrengelser, kom vi over en time for sent til mødestedet.
Vi blev hurtigt sat i sving, for Mia havde udtænkt en madplan, som vi skulle tilberede på de medbragte Trangiaer.
Nogle af os røg en tur i skoven for at samle urter og andre blev sat i gang med at bage boller på trangia. I mens
blev en transportabel røgboks startet op med smuld i bunden, og to sider fersk laks, som vi havde gnedet med
groft salt, granskud og andre indsamlede urter, blev lagt i boksen for at ryge i 30 minutter.
Det var en sulten flok kajakroere der spiste den fantastiske velsmagende mad omkring en rødternet dug.
Menu:
- Bøgeblade rullet om flødeost blandet med bøgeblade, løgkarse, skovsyre, røllike og bellis
- Røget laks i rygeovn gnedet med røllike og granskud, herpå presset citron
- Skovurtedip til laksen, bestående af skovurter, citronsaft og lidt flødeost
- Forårs skovsalat med skovsyre, manna, skovmærker, fuglegræs, bøgeblade serveret med blomsterblade til pynt
fra kodriver, ærenpris, viol, bellis og døvnælde
- Fladbrød bagt på Trangia med urter, bestående af lang røllikeblade og skovsyre
- Ristede mælkebøtteknopper små blade
Efter maden fik vi en hurtig kop kaffe, og så gik det ellers hjemad igen med vinden i ryggen. På forsidefotoet ses
Marianne Bjerg og Charlotte Gaardsted sætte sejl i den gode medvind. Turen var i alt på 22 km.
Man kan downloade en app, der indeholder mange gode forslag til
retter i naturen: ”VILD MAD”

Mia informerer

Gamborg Fjord - Mikael Andersen
Søndag den 26. maj pakkede 21 af klubbens
medlemmer en trailer med kajakker, og kørte
i blæst og regn mod Gamborg Fjord.
Da vi nåede frem, holdt det heldigvis op med
at regne. Turleder Charlotte Gaardsted holdt
et kort skippermøde, og så kom vi endelig på
vandet, hvor vi roede os til velfortjent varme.
Turen gik mod Svinø til en mindre lystbådehavn,
hvor vi holdt en lille pause på vandet, inden
turen gik mod Ronæs Camping, hvor vi spiste
vores medbragte frokost.
Turlederen havde skrevet i programmet, at
man kunne købe is i kiosken på campingpladsen,
men kiosken havde LUKKET! Sådanne vigtige detaljer skal en turleder altså have styr på…..
Heldigvis havde vi medbragt overskud af romkugler og citronmuffins fra dagen før, hvor kajakklubben arrangerede Havnens Dag.

Da vi landede igen ved startstedet, begyndte det at regne, men det
kunne ikke ødelægge glæden ved en dejlig og smuk tur i godt selskab
med sine klubkammerater.

Birgitte Larsen
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Havnens Dag - Mikael Andersen
Igen i år havde vi valgt at starte Havnens Dag den 25. maj med rundstykker og kage til alle og afholde Åbent Hus
både formiddag og eftermiddag.
Det var dog behersket, hvad der dukkede op af gæster til vores fælles morgenbord, der foruden rundstykker også
indeholdt en masse kager fra Odense Marcipan. Vi fik, med god hjælp fra vores eget husorkester, afsunget Havnens Dags sang, og hermed var dagen skudt i gang.

Vores Åbent Hus blev en populær aktivitet på Havnens Dag. Vi havde rigtig mange på vandet, og vores gæster fik
en super god oplevelse. Gæsterne kunne prøve både havkajak, kano og SUP.
Tusinde tak til alle jer, der både før, under og efter Havnens Dag bidrog med jeres gode hjælp.
Og hvad fik vi ud af anstrengelserne?
Tjahh… Vi fik under alle omstændigheder gjort opmærksom på vores klub og sport, og vi fik skabt en "Havnens
Dag" i Kerteminde, som trak en masse gæster til vort maritime miljø og til byen.
Og så fik vi frivillige, der bestod af en repræsentativ gruppe af vores medlemmer, en rigtig hyggelig dag, hvor vi i
fællesskab løste opgaven perfekt.

Vi fik også plantet mange små kim hos både unge og gamle, og måske vil de på et senere tidspunkt søge mod en
maritim sport.
Interessen for et IPP1-forløb var efterspurgt, og vi har derfor oprettet nogle fredage med IPP1-kurser.
Kerteminde Kajakklub er ikke tovholdere på Havnens Dag i 2020, hvor andre klubber og foreninger må gribe
stafetten og trække læsset. Men vi er selvfølgelig med på dagen som aktør.

Frans Nørskov

Helle Andersen

Se alle fotos fra Havnens Dag
- klik her
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Kurser
Instruktør 1 - havkajak
Thomas Bjerg startede den 9. marts med uddannelse af et nyt hold Instruktør 1. Holdet består af 4 kursister, der
alle nu er i fulde gang med både teori og praktik.
Kursisterne skal bl.a. deltage som instruktør (sidemandsoplæring) på et af de frigivelseskurser, der afholdes i
2019, samt på to åbent hus-arrangementer, to IPP1 kurser og to torsdagsroninger.

Uddannelsen som Instruktør 1 indeholder også turledelse og sikkerhed. Derfor indgår klubbens Turlederkursus
som en del af uddannelsen
En Instruktør 1 er en hjælpeinstruktør, der kan bistå en Instruktør 2 med begynderundervisning og frigivelseshold
og selvstændigt undervise på IPP1-niveau.
De nye instruktører forventes at være færdiguddannet den 26. september.
Turleder
Thomas Bjerg og Lars Hugo startede den 18. marts med uddannelse af et nyt hold turledere. Holdet består af 11
kursister, der alle forventes at være færdiguddannede den 26. september.
Kurset sigter mod at give erfarne frigivne roere og instruktører, færdigheder til at påtage sig rollen som turleder i
forbindelse med klubbens aktiviteter, jf. Sikkerhedsbestemmelser.
Efter praktisk uddannelse og træning følger en fase, hvor hver deltager får til opgave at påtage sig turledelse i
løbet af sæsonen.
IPP1 - havkajak
Der oprettes et forløb for IPP1 med start den 14. juni.
Et IPP1-kursus henvender sig til ikke-frigivne roere. Man skal deltage min. 2 gange for at bestå et IPP1-kursus det kræver medlemskab af klubben at opnå licens.
IPP3 - havkajak
Thomas Bjerg starter et nyt hold op den 6. juni med sigte på at gå op til IPP3 prøven.
IPP3 kurser er for medlemmer med mere end to års ro-erfaring.
Holdet består af 6 kursister, og hvis alt går vel vil kursisterne gå til prøve i oktober.

Mathias Høi

Teknik
Teknik - havkajak
Michael Otto og Frans Nørskov starter op med tilbud om en serie af teknik for alle frigivne den 6. juni.
Har du lyst til at lære ny teknik og effektive måder at håndtere din kajak, tilbydes der en serie af teknik temaer.
Hvis der er tid sidst på aftenen, afsluttes der med redninger.
Teknik er for alle frigivne, uanset niveau.
Teknik fortsætter efter sommerferien, datoer endnu ikke fastlagt.
SUP
Charlotte Gaardsted og Lise Lins tilbyder Teknik 1 hver 14. dag resten af sæsonen.
Formål:
At understøtte de basiskompetencer som du lærer under Ipp1
Fremad Paddling, Baglæns Paddling, Stoptag, Styre- og Drejetag, Sideforflytning, Støttetag og Redninger
Efter at have deltaget 2 gange og gennemført alle IPP1 teknikkerne, får man et IPP1-bevis for SUP.
Senere på året bliver det muligt at blive frigivet i SUP og få et IPP2-bevis.

Der bindes knob

Helle Andersen og Lise Lins

Sune laver et Telemarksving i strømmen
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Aca sup instructor level 2 kursus i Holbæk - Mathias Høi
Mathias Høi har i dagene den 16.—19. maj været på et instruktørkursus for SUP i Holbæk, og han skriver:
”Vi startede torsdag morgen med en runde om hvilke erfaringer vi vær især havde og hvilke forventninger vi havde til kursuset. Vi var 6 deltagere i alt; alle fra Sjælland undtagen mig.
Vi skulle alle være medlem af American Canoe Association. Efter mødet gik vi på vandet og nørdede teknik. Mantraet var ”laziness is the new efficienss”, hvor det gik ud på at gøre tingene på den nemmeste måde.
Undervisningen forløb med nogle meget intense timer med teknik og en masse nye inputs. Der blev bl.a. vist en
ny teknik til fremad paddling. Fredag fremlagde vi topics som vi havde fået tildelt forinden. Jeg havde om redningsveste og andre havde om leash og påklædning mm.
Det forgik på den måde, at vi når vi havde fremlagt vores topics, skulle vi evaluere os selv og bagefter skulle vi
vælge to andre som skulle vurdere indhold og udførelse. Til sidst havde vores underviser, Raphael Kuner , en lille
notesbog med konstruktiv kritik. Han var god til at give feedback bl.a. ud fra princippet KISS (keep it simple stupid).
Lørdag arbejdede vi videre med vores topics. Denne gang havde vi fået en teknik vi skulle undervise i. Jeg havde
fået baglæns paddling. Søndag var det prøvedag, og alle var godt trætte efter 3 dage med mange indtryk.

Vi fik alle endnu et topic. Denne gang fik jeg cross forward
stroke, som er et meget akavet tag, som jeg heldigvis havde
øvet mig på hjemmefra.
Sidst på dagen skulle vi have vores individuelle evaluering,
og fik at vide hvilket niveau vi havde opnået.
Jeg modtog med glæde beskeden om at jeg var bestået på
niveauet ”level 2 sup instructor”. Dette niveau er allerede
konverteret til instruktør 2 i SUP hos DKF.
Så var der kun tilbage at vi ryddede op og vi fik sagt et
vemodigt på gensyn til hinanden. Der skal herfra lyde en
stor tak til Bjørn fra DKF, som stod for vores logistik og
indkøb”.
Mathias Torbjørn Høi

Frivillighed - Allan Petersen
Frivillighed er roden til alt godt
Dette slogan kan findes på opslagstavlen i Kerteminde Kajakklub og det siger alt om, hvordan klubben fungerer.
Det var frivillige der i sin tid fik idéen til en kajakklub, som startede den, som uddannede sig til instruktører, som
havde kontakt til Kerteminde kommune, som ...
Fra at have været en forholdsvis lille klub ved starten og til at have ca. 350 medlemmer i dag er der lagt mange
timer af frivillige.
De frivillige er at finde blandt bestyrelse, instruktører, onsdagsholdet og andre, der finder værdi i at være sammen om, at vores dejlige klub bliver ved at være et sted, hvor man føler sig velkommen fra dag 1.
Det er frivillige der er med til at afvikle Instruktørsamling, Havnens Dag, Åbent Hus, Kirsebærfestival, sørge for at
klubbens kajakker er i god stand, at der udarbejdes planer for byggeri, at der serveres god mad ved div. arrangementer, at der afholdes klubaftener, at der arrangeres klubture, at der er kajakgymnastik og svømmehal i vintersæsonen, at der er masser af kurser og workshops, at der er badekort og nøglekort, at hjemmesiden er opdateret
og fungerer, at der er udarbejdet sikkerhedsbestemmelser, at der...
Det er dog ved at være de samme frivillige, der går igen og igen og...

Derfor her en opfordring til alle klubbens medlemmer om at melde sig under fanerne ind
imellem og være med til at opretholde klubbens
gode ry.
Der er tale om mange forskelligartede arbejdsopgaver igennem året og man behøver ikke binde
sig til opgaver i større omfang - det kan være, at
man er god til at bage kage, lave en tærte eller
to, fremstiller verdens bedste is, kan reparere
en kajak, sidder i et af vores udvalg eller noget
helt andet, som kan bruges i klubregi.

Og det behøver ikke være mere end 4 - 6 timer, hvis ens tid er knap.
Særligt som nyt medlem er det givende at deltage i frivilligt arbejde, da man ret hurtigt lærer en masse andre
medlemmer at kende, får hørt nogle gode og sjove historier og får et vist ejerskab til sin klub.
Og så er det da også dejligt at få ros fra andre, som værdsætter det, man laver.
Medlem (og frivillig) nr. 581, Alan.
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Kommende aktiviteter
Årets klubture
•

8. juni

Romsø

•

15. - 16. juni

Thurø

•

Uge 28

Fyn Rundt

•

10. august

Noret Rundt

•

24. - 25. august

København

•

8. sept.

Kolding Fjord

•

14. - 21. sept.

Kroatien

•

14. - 15. sept.

Kano på Skjern Å

•

5. oktober

Helnæs

•

3. november

Odense Å

Årets events
•

23. juni

Sankt Hans

•

15. juli

Sommerskole

•

20. juli

Kirsebærfestival

•

26. oktober

Standerstrygning

•

8. december

Julekajak

Kurser/workshops
•

9. marts - 26. sept.

Kursus: Instruktør 1

•

18. marts - 26. sept.

Kursus: Turleder

•

1. maj - 16. juni

Kursus: Kano

•

11. maj - 30. juni

Frigivelseshold 1 + 2

•

6. juni - 16. juni

Kursus: IPP3 Havkajak

•

6. juni - 19. sept.

Teknik 1 SUP

•

6. juni - 4. juli

Teknik Havkajak

•

18. juni

”Pak din kajak” & ”Bytte bytte købmand”

•

22. juni

Førstehjælp

•

19. juli

Workshop: Nigel Forster

