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Forord
Nu kan vi alle sammen så småt se lyset for enden af tunnelen, og endnu en herlig kajaksæson nærmer sig med
hastige skridt. Mange af vores udvalg og medlemmer med et tillidshverv har afholdt møder og planlagt uddannelser og workshops, andre har indkøbt udstyr og klargjort alt materiel, onsdagsholdet har passet og plejet klubkajakker, udstyr og klublokale og hjemmesiden er trimmet og ajourført. Vores medlemmer er også velforberedte,
og flere af os har brugt vinterhalvåret på at tage et førstehjælpskursus og holde formen vedlige med gymnastik
og svømning (både lørdag og onsdag). I vinterhalvåret fandt også mange på vandet med deltagelse i
”Vinterroning” eller ”Vinterroning med instruktør”. Og medio marts påbegyndes udvidelsen af vores kajakstald,
så vi kan komme af med containerne og få gode forhold til os alle. Vi melder derfor klar på alle fronter til endnu et
fantastisk sommerhalvår med masser af aktiviteter.
Jeg glæder mig til igen at se mylderet af medlemmer, der med stor forventningsglæde klargører deres kajakker,
SUPere og kanoer, og selvfølgelig til at se en masse aktiviteter på vandet. Det er en stor glæde at kunne dele sin
passion ved kajaksporten sammen med andre entusiastiske medlemmer. I starten, dengang Helle tvang mig til
Åbent Hus i Kerteminde Kajakklub, kunne jeg overhovedet ikke se noget skægt med det der kajakhalløjsa. For det
første skulle man pakke en masse tøj hjemmefra, og herefter bakse en tung kajak ud fra øverste etage fra en
gammel container. Så skulle man klæde om og transportere sin kajak ned til rampen, og i starten var turene kun
på et par kilometer, men det var nok til, at alt syrede til i kroppen og ryggen gjorde vrøvl. Ovenpå anstrengelserne
skulle man bakse kajakken på en vogn og skylle den grundigt, hvorefter den skulle køres op til containerne og
aftørres, inden den igen skulle løftes ind på plads. Puha… Ind og ha´ et bad med efterfølgende kaffe, og når vi kom
trætte hjem, så var der lige en masse vådt tøj og udstyr, der skulle hænges op til tørre. Og når kroppen næsten var
restitueret efter et par dage, så gentog historien sig igen. Det hang mig langt ud ad halsen…
Men som tiden gik, så vendte den negative spiral sig langsomt, og i dag nyder jeg det hele. Alle forberedelserne
med at pakke tasken er hyggelig opvarmning, og mens vi finder kajakkerne frem fra kajakstald og container er
samværet med andre medlemmer fra klubben mere end guld værd. Når vi kommer tilbage fra turen, så har jeg
også fundet en dejlig ro ved at vaske og tørre kajakken, mens vi snakker om den dejlige tur, vi lige har været på.
Jeg er taknemmelig for at være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Nogle medlemmer ror stærkt og
langt, andre foretrækker en langsom og hyggelig tur med kaffekanden bagi kajakken, og andre nørder med at
forfine og skærpe deres tekniske færdigheder. Vi spænder vidt i interesser, og udover kajakaktiviteter, så har vi
også godt gang i både SUP og kanosporten.
Der er brug for os alle sammen, og den ene aktivitet er nøjagtig lige så god som den anden. Vigtigst er dog, at vi
alle føler os trygge og respekterede, uanset i hvilken retning vores interesser peger, når vi kommer ned i klubben.
Heldigvis har vi højt til himlen.
Hvad venter os i sommerhalvåret 2020? Vi skal igen afholde en stor Instruktørsamling
for kajakfolk fra hele landet, og vi skal også være værter for DM i teknik for havkajak.
Der er også spændende klubture på programmet, og inden længe vil også velkendte
og nye workshops og kurser blive slået op i vores omfangsrige kalender.
Der er masser at glæde sig til! Og så håber jeg at se rigtig mange af jer til vores
generalforsamling den 12. marts.
God vind og høj pagajføring
Mikael A

Generalforsamling 2020 - Mikael Andersen
Generalforsamling i Kerteminde Kajakklub afholdes torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 - 22.00 i klublokalet i
Søsportcentret, Marinavejen 6 i Kerteminde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning - Formandens beretning
De forskellige udvalg fortæller om året der gik
3. Forelæggelse af regnskab 2019 og budget 2020 til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent i 2020
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
6. Valg af bestyrelse - valg for 2 år
- Mikael Andersen, formand

På valg

- Karsten Koch, kasserer

På valg

- Charlotte Gaardsted

På valg

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - valg for 1 år
- Tom Rugaard

På valg

- Jena Sjørup Java

På valg

8. Valg af revisor - valg for 1 år
- Marianne Treu

På valg

- Torben Andersen (suppleant)

På valg

9. Valg af udvalgsmedlemmer
Event - Hus (vælges af bestyrelsen) - IT - Ungekajak - Kajak - Klubaften - Klubture - Uddannelse
(Tillidshverv er ikke på valg)

10. Eventuelt

Venlig hilsen og vel mødt!
Bestyrelsen:
Suppleanter:

Mikael Andersen, Marianne Videbæk, Karsten Koch, Lone Kondrup, Ole Bagger, Charlotte
Gaardsted, Charlotte Pedersen
Tom Rugaard, Jena Sjørup Java
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Kajakstald - Mikael Andersen
Kultur- og fritidsudvalget holdt udvalgsmøde den 3. februar, og her blev vores ansøgning om lån og tilskud til
udvidelse af vores kajakstald godkendt.
Modellen er således:
Kerteminde Kajakklub erlægger kontant 30 % af de totale omkostninger:
kr. 183.000,Kerteminde Kajakklub får et rentefrit lån hos kommunen (over 10 år) på:
kr. 341.500,Kerteminde Kommune giver et kontant tilskud på:
kr. 85.375
Vi har, udover ovenstående, stadig aktive fondsansøgninger hos DGI/DIF og AP Møller. Hvis vi er så
heldige at få midler fra én - eller måske begge fonde, så vil de gå ind i regnskabet som afdrag på lån og evt. dækning af egenfinansiering.
Vi har holdt endelige aftalemøder med leverandørerne, og de sidste hængepartier med kommunen er også på
plads. På grund af den usædvanlige våde årstid, så forventer vi at kunne gå i gang den 23. marts, og kajakstalden
skulle efter planen stå klar medio maj.
Der bliver etableret et vejbumb mere på Marinavejen, så Søsportcentret fremover har vejbumb til begge sider.
Endvidere opsættes der pullerter langs vejen, så man kan gå nogenlunde sikkert og trygt mellem vej og kajakstald.
Når kajakstalden er færdigbygget,
skal vi fjerne vores 2 containere.
Vi har for lang tid siden søgt om
tilladelse til at beholde den ene af
containerne til f.eks. kanoer, med
en uvilkårlig placering på marinaen.
Det var måske lige optimistisk nok,
når man tænker på den farce, vi oplevede med vores to containere.
Men miraklernes tid er ikke ovre
endnu, og vi har nu fået en tilladelse
til opstilling af en 20 fods container
på ubestemt tid.
Se placeringen her til højre.
Vi mangler stadig at løse placeringen af trailerne, men i første omgang sættes de over på p-pladsen overfor kajakklubben. Når det hele står klar, så går vi i gang med at kigge på området omkring kajakstalden, bl.a. med beplantninger, m.v. I det hele taget trænger Søsportcentret til en opstramning foran, men dette arbejde aftaler vi med
Sejlklubben på vores fælles husudvalgsmøder.

Trøjer, caps og klistermærker - Lise Lins
Kerteminde Kajakklub har ikke en klubdragt, men vi har alligevel nogle gode tilbud om tøj og andre emner med
vores flotte logo påtrykt.
Klubtrøjer:
Hoodie/hættetrøje
Poloshirt/T-shirt

300 kr. (S,M,L,XL,XXL)
150 kr. (S,M,L,XL,XXL)

Trøjer, poloshirts/T-shirts i størrelserne:

S,M,L,XL,XXL

De nuværende hoodier og poloshirts/T-shirts er mørkeblå og lysegrå, men alt er muligt og udvalget kan ses hos
Hejtex, Ndr.Ringvej, Kerteminde.
Bestillingen sendes til: lise@lins.dk

150,300,Diverse:
Rød cap/kasket m/ logo

75 kr.

Selvklæbende mærkat til kajak/bil:

10 kr. (lille) - 15 kr. (stor)

10,-

75,-

15,-

Caps er onesize og de selvklæbende mærkater fås i to størrelser.
Begge dele ligger i klublokalet - ellers spørg formanden.
Caps og mærkater indbetales på klubbens konto: 6864 - 0001047094 eller MobilePay: 55632
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Førstehjælp - Nina Aagot Riis
Vidste du at 4.000 danskere hvert år rammes af pludseligt hjertestop? Og at chancen for at overleve et hjertestop
falder med ca. 10 % for hvert minut, der går uden behandling.
Lørdag morgen kl. 09 den 25. januar mødte 16 forventningsfulde kajakroere op i klubhuset, for at deltage i klubbens førstehjælpskursus med underviser Sonnich Nielsen fra 1aid2u for at lære, hvordan vi som borgere og kajakroere kan gøre en hurtig indsats, hvis behovet opstår enten i klubregi eller i vores hverdag.

Første del af kurset foregik i klubhuset, hvor dagsordenen for formiddagens program var almindelig førstehjælp
og førstehjælp ved hjertestop med og uden hjertestarter.
At sidde i et lokale og kigge på Power Points er normalt ikke det, man forbinder med et spændende førstehjælps
kursus, men Sonnich, som er en særdeles gribende og erfaren underviser, ledte os gennem formiddagens teori
krydret med spændende anekdoter og personlige beretninger fra et langt arbejdsliv. Formiddagen blev kun endnu sjovere, da vi i praksis skulle øve os på gulvet i ABC-metoden og hjertelunge redning på både voksen H-L-R
dukker og H-L-R dukker i børnestørrelse, samt i hjertestarter.
Efter middag blev det så turen til at trække i det varme tøj for at hoppe i kajakkerne, for også i praksis at øve teorien på vandet. Til formålet måtte dukken ”Robert” igen i år lægge krop til. Det skal siges, at det ikke er nogen
nem opgave på en kold vinterdag. For hvordan bugserer man en bevidstløs tung krop op af kajakken uden at vælte selv? og samtidig påbegynde førstehjælp på dækket af en kajak? Det gav nogle gode grin undervejs fra deltagerne - og konklusionen blev at Robert måtte op på bagdækket, for at det var muligt at lægge det rette tryk,
imens der blev lavet flåde af de tilstødende kajakker. En rigtig spændende øvelse, som lykkedes uden at det blev
til vandgang for deltagerne.
Fotos: Lene Nyberg

Jena Sjørup Java er her ved at
blive pakket ind i bobleplast.

Onsdagsholdet - Mikael Andersen
Hvad skulle vi dog gøre uden onsdagsholdet, der trofast møder op i klubben onsdag efter onsdag og ordner alt
det, som nu skal ordnes. Klublokale, klubkajakker og udstyr bliver pudset og plejet, og det hele foregår i en dejlig
atmosfære, hvor fællesskabet er lige så vigtigt, som de opgaver der udføres.
Onsdagsholdet er for alle, og hvis man har mulighed for at møde op en onsdag kl. 10-12, så kan man tilmelde sig i
kalenderen. Tilmelding er vigtigt, da Ulf og Susanne indkøber rundstykker og brunsviger efter antal tilmeldte.

Dagen starter med en briefing, hvor det aftales hvem der laver hvad. Den sorte bog ved siden af computeren,
hvor alle medlemmer kan melde om fejl ved kajakker og udstyr bliver læst, og onsdagsholdet har sågar en side på
hjemmesiden, hvor alle arbejdsopgaver noteres og fordeles.
Når man har arbejdet godt en times tid, så mødes man ved det fælles morgenbord hvor hyggen er i højsædet. Tit
og ofte samles en del af deltagerne om en efterfølgende rotur, og andre smutter måske en tur i svømmehallen i
vinterhalvåret.

Fotos: Niels Elkær

Genial konstruktion til opbevaring
af våddragter til bl.a. skoleelever.
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Hjemmesiden - Niels Elkær
IT udvalget har lavet flere opdateringer på vores hjemmeside, og her skal nævnes nogle af de vigtigste:
Menuerne er gjort dynamiske, så man kun kan se det man har rettigheder til. Det gav i starten lidt udfordringer,
da nogle medlemmer kun havde adgang til meget få ting, men det er der kommet styr på nu.
Medlemslisten har fået en søgefunktion, så det er nemmere at finde et bestemt medlem, og hvis man vil finde sig
selv, kan man bruge menuen: Mine oplysninger/Mit Medlemskort.
Medlemskortet er gjort mere overskueligt med flere faner, og mulighed for at bestemme hvilke mails man
ønsker. Der er mulighed for at modtage mails for:
•

Nyhedsbrev

•

Bookning af kajak

•

Kalendertilmelding (som indeholder en kalenderaftale)

•

Oprettelse af kalender arrangementer inden for hver kategori

Kalenderen er gjort mere overskuelig, med differenceret nuance for hver linje, og farve markering af kategorien.
Når man klikker på et arrangement for at se nærmere på det eller tilmelde sig, og klikker på Retur, kommer man
tilbage til samme sted i kalenderen, og evt. filter med kategori, dato og søgning er bevaret.
Kalenderarrangementer kan nu oprettes med underarrangement, hvilket betyder at en klubtur kun oprettes som
en linje i kalenderen, og så er der oprettet Grøn, Gul og Rød tur som underarrangement, eller svømmehal, hvor
livredderen vil være et underarrangement.

Hjemmesiden
Kajakbookning er tilgængelig i en mobilvenlig udgave. Man kan skifte mellem Mobile og Desktop view via et link i
bunden af siden, dette kan være relevant når man bruger en tablet. På en pc kan man ved at holde musen over
en bookning se hvem der har booket, dette kan man ikke på en mobil/tablet, derfor er det nu muligt at klikke på
kajaknavnet og få en dialogboks frem med oplysning om hvem der har booket (der er et link i mobil udgaven,
men husk at vælge kajak først).

Hvis man opdager, at en kajak er defekt og ønsker at onsdagsholdet skal reparere den, pga. man ikke selv kan,
ligger der en bog på bordet ved computeren til at notere det i. Der er også mulighed for at registrere det på
hjemmesiden via topmenuen: Udstyr/Reparationslog
Der er lavet en forbindelse til SejlSikkertAlarm, så man kan bruge denne app, og den sikkerhed det giver, og samtidig registrere sin tur.
Se en beskrivelse af muligheden via menuen: Registrering/Brug af SejlSikkert App.
Eller via dette link https://www.kerteminde-kajak.dk/SejlSikkert_Alarm.pdf
Hvis man bruger appen og sender en mail som beskrevet i beskrivelsen,
ved start af turen, vil andre medlemmer kunne se hvor man er henne
og om man på vej hjemad eller udad via menuen: Hvor er I?

Webmastere:
IT-udvalg:
Arbejdsområde:

Jørgen Lindegaard, Niels Elkær
Jørgen Lindegaard, Niels Elkær, Stefan Jensen,
Lene Nyberg, Mikael Andersen
Udvikling og ajourføring af klubbens hjemmeside
Intern og ekstern kommunikation
Ajourføre og drifte kalender
Drift af facebookgrupper
Drift af klubbens e-mails
Indkøb og vedligehold af soft- og hardware
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Svømmehal - Jena Sjørup Java
Munkebo Svømmehal – onsdag og lørdag
Foråret kommer ……..… inden længe er der standerhejsning, vi skal på og i det rigtige vand.
Kom i svømmehallen, få svømmet og opfrisket dine redninger i trygge og varme omgivelser, så du har styr på teknikken, inden det foregår på og i det kolde vand.
Der er næsten altid en instruktør i svømmehallen, så der er mulighed for at få hjælp og instruktion.
Forår er også ensbetydende med ”åbent hus” arrangementer,
nye medlemmer og frigivelseshold.
Lige nu er der planlagt flg. arrangementer i svømmehallen:
14. marts Åbent hus
2. maj

Foto 1: Instruktion i svømmehallen

kl. 12.00 - 14.00

Frigivelseshold 1 kl. 12.00 - 16.00

Kommunen har tildelt os tider i svømmehallen frem til og med
30. maj. Dage, tidspunkter og aktiviteter fremgår af klubbens
kalender.

Klubben har kajakker og udstyr deponeret under svømmehallen.
Alle hjælper med at bære udstyret op og ned igen.
Klubben stiller selv med livredder, som vi har uddannet 7 af.
Kendetegnet ved en livredder er, at han/hun bærer en rød cap,
og ingen hopper i bassinet før ”manden” med den røde cap er
tilstede ved bassinet.
Foto 2: Klubbens crossover bruges her til kajakpolo
Foto 3+ 4: Frigivelseshold, 2019

Foto 2

Fridykning 1 & 2 - Mikael Andersen
Fridykning er et fantastisk supplement til kajaksporten. Rigtig mange af vores medlemmer har deltaget i Anne
Marie Dahlers populære fridykningskurser, som hun tilbyder i to sværhedsgrader: Fridykning 1 og 2.
Fridykning 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.

De fleste deltagere bliver meget overrasket over, hvor længe de rent faktisk kan holde vejret. Under alle omstændigheder giver dette kursus en meget nyttig viden om os selv. Hvis man vælter i sin kajak med sprayskirt på, så
kan man godt blive lettere febrilsk, specielt i starten af ens kajakkarriere, men fridykningskurset lærer os, at vi
har masser af tid, selvom hovedet er under vand.
Flere af deltagerne fra tidligere kurser har haft stor glæde af kurset, og specielt dem, der havde tendens til at gå i
lettere panik. De oplevede efterfølgende at få en meget større frihed, fordi de ikke mere skulle bruge al deres
energi på at være nervøse for, at kajakken skulle trille rundt for en.
Fridykning 2:
Kursus i fridykning 2 er et fortsætterkursus i fridykning, hvor vi prøver at gå lidt videre. Anne Marie Dahler er
instruktør. Kurset er kun for dem, der har været på kursus 1.

På fridykning 2-kurset vil der også være fokus på kajakken, hvor der bl.a. øves i at vælte med sprayskirt på. De
mest modige binder sågar et knob under vandet inden de selv ruller op eller bliver hjulpet af en hjælper.
Fælles for begge kurser er, at der startes i det lille og varme bassin. Til sidst i programmet spændes et reb diagonalt fra den ene ende af det store bassin til den anden ende, og herefter kan man prøve kræfter med at trække
sig frem - under vandet, naturligvis.
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IPP1 vs. Intro til kajak - Mikael Andersen
På et bestyrelsesmøde den 21. august 2019 blev det besluttet, at vi ikke længere vil tilbyde kurser i IPP1 i havkajak, som dermed udgår og erstattes af en helt ny aktivitet: ”Intro til kajak”.
Det tidligere tilbud om IPP1 i havkajak var ellers meget populært, men vi følte, at baggrunden for kurset var ved
at skride, idet mange af deltagerne mere brugte det som en sjov aktivitet, uden egentlig at have ægte interesse
for vores sport.

”Intro til kajak” vil have samme tilbud i sit indhold som IPP1, men i stedet for de 25 kr., som et IPP1-kursus normalt koster pr. gang, skal ikke-medlemmer fremover betale 100 kr. pr. gang – alle klubbens medlemmer kan til
enhver tid deltage i aktiviteten helt uden betaling. Det skal dog bemærkes, at ”Intro til kajak” IKKE er et kursus.
Hensigt:
At opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet samt introducere til de muligheder og gode oplevelser, der er forbundet med havkajakroning.
På ”Intro til kajak” introduceres man til grundlæggende håndtering og kontrol af kajakken og sikkerhed. Der arbejdes med opbygning af tryghed med kajakken og vandet, under hensyntagen til udstyr, natur og miljø.
Forhold:
Undervisningen foregår under beskyttede forhold på overvejende fladt vand og evt. små bølger.
Deltagere:
Ikke-medlemmer kan deltage mod betaling. Ved at deltage en eller flere gange får deltageren hurtigt en fornemmelse af, om kajakroning i det hele taget er noget, man vil kaste sig over med indmeldelse og kursus.
Medlemmer kan deltage gratis. Helt nye medlemmer får en introduktion af kajaksporten og får også lært de mest
basale teknikker.
Deltagelse kan f.eks. være en forberedelse
til et IPP2-kursus eller som supplement
(ekstra træning), mens man går på kursus.
Mere erfarne medlemmer, der i en længere
periode ikke har været på vandet, kan her
få en ”brush-up” af de teknikker, man godt
kender i forvejen, men som man gerne vil
have frisket op igen.

Tovholder for det nye tilbud er Jena Sjørup
Java (632), som her ses på billedet i en
undervisningssituation af kursister fra
frigivelseshold 1 i 2019.
Foto: Mikael Andersen

Isætning fra rampe/bro - Mikael Andersen
Inden længe vil vi opleve et mylder af kajakker, der skal isættes fra rampen ud for Søsportcentret. Og det kan til
tider være lettere tumultarisk, specielt om torsdagen, hvor vi har den populære ”Torsdagsroning med
instruktør”, hvor mange medlemmer og kursister fra frigivelseskurserne deltager.
Men hvordan er det nu, at reglerne er?
Når man har transporteret sin kajak ned til broen på en af klubbens kajakvogne, så stilles vognen op ad de hvide
pullerter ved Sejlklubben. Kajakvogne må IKKE lægges på hverken rampe eller repos, idet sejlklubben også skal
bruge plads til deres joller og have fri adgang til deres materiel.
Man isætter sin kajak fra broen ved at løfte den forsigtigt ud over kanten og langsom sænke den ned i vandet. Og
husk, at man selvfølgelig hjælper hinanden. Man må ikke isætte fra selve rampen.
Hvilken side af rampen skal man isætte?
Specielt om torsdagen, hvor både sejlklub og kajakklub isætter kajakker og joller samtidig er det ikke helt uvæsentligt, hvilken side vi placerer os på. Jollerne har en mast med sejl, som skal ”blæse” væk fra broen, og det betyder, at vi skal placere os i den anden side. Hvis vinden f. eks. blæser fra nord, så vil mast/sejl gå mod syd, og vi
skal derfor isætte i nordsiden/vindsiden.
Når man er kommet ned i sin kajak, er det god stil at skubbe sig lidt ud fra broen, inden man sætter sit sprayskirt
fast, tager handsker på mm. Der står jo nogle andre og venter, og for at få et godt flow, så kræver det, at man
hurtigst muligt kommer væk fra broen, så en anden kan komme til.
Når man kommer tilbage efter et par dejlige timer på vandet, så skal det hele gøres i omvendt rækkefølge. Man
entrer broen fra vandsiden, og løfter sin kajak forsigtigt op. Man sejler ALDRIG sin klubkajak op på rampen, for så
slides vort materiel alt for hurtigt.
Når man har hentet sin kajakvogn, skal man køre forbi en af de to vandposter
med slanger og skylle sin kajak/vest/pagaj grundigt.

Rampe

Repos

Foto 2

Foto 1

Foto 3

Foto 1: Rampe og repos
Foto 2: Isætning og optagning
Foto 3: Isætning og optagning må IKKE
foretages via rampen
Foto 4: Vandpost ved rampe til venstre
for sejlklubben*
Foto 5: Vandpumpe ud for klubhus *
Foto 4

Foto 5

Vandslanger monteres primo marts
Fotos: Mikael Andersen
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Nytårskur - Mikael Andersen
En ny tradition er ved at tage form i Kerteminde Kajakklub, hvor vi mødes umiddelbart efter nytårsaften og
ønsker hinanden et godt nytår.
I 2018 blev nytårskuren slået op i klubbens kalender som: Ro, rul og redninger. Det trak 19 personer på - og i vandet den 1. januar. Det var et imponerende skue at se så mange kajakker tumle rundt med rul og redninger
den første dag i det nye år. Da vi kom tilbage til klubben til kransekage og champagne, blev der ved med at dukke
medlemmer op, som også ville være med - dog ikke på vandet. Vi nåede op på imponerende 30 deltagere.
I 2019 blæste det voldsomt den 1. januar, og derfor kom ingen på vandet. Til gengæld gik mange af os en frisk tur
langs Nordstranden, op mellem sommerhusene og ned på Nordstranden igen, hvor vi atter satte næsen hjemad
mod klublokalet, hvor champagne og kransekager ventede på os. Vi var cirka 25 deltagere.
I 2020 afholdt vi nytårskuren den 5. januar, og her mødte mange op til en frisk rotur sydpå til Dinestrup Strand.
Da vi kom tilbage i klublokalet fik vi champagne og kransekage, og vi nåede op på 26 deltagere.
Formanden holdt, efter et voldsomt pres på vandet, en nytårstale, hvor vi kiggede lidt tilbage på 2019.
Tre år i træk - jo, der er vist skabt en ny tradition, som vi endelig skal fastholde. For det første har vi rigtig godt af
den friske vind i håret efter en festlig nytårsaften, og for det andet, fordi det er utrolig hyggeligt.

Alle tre fotos er fra den 1. januar 2018.

Lene Nyberg

Palos Brudefærd - Mikael Andersen
Den 26. november 2019 afholdt klubaftenudvalget en seance med fremvisning af en unik grønlandsk film, lavet af
selveste Knud Rasmussen: ”Palos Brudefærd”.
Filmen har været vist i klubben før, men den kan tåle at blive set op til flere gange. Der kom ikke så mange til
filmaftenen, men tovholder Arne Hintze konkluderer, at der havde været en god stemning, og at alle havde haft
en hyggelig aften, hvilket bl.a. også skyldtes en lækker omgang kaffemik.

Handling:
Navarana, en ung, eskimoisk pige, holder hus for sine tre brødre. Hun er dygtigere end nogen anden af sommerbopladsens kvinder til at flænse sæl og berede skind, og hendes brødre, der er meget stolte af hende, imødeser
med ængstelse den dag, da hun må forlade dem for at passe en andens spæklampe. De er klar over, at hun har
vendt sit sind mod en mand, men de ved endnu ikke, om det er Palo eller Samo, to af bopladsens unge mænd.
Baggrund:
Palos brudefærd blev optaget på 7. Thuleekspedition til Grønlands østkyst. Knud Rasmussen havde selv skrevet
et manuskript, som tog højde for at præsentere Østgrønlands natur og kultur gennem filmens handling. Handlingen er enkel, men den etnografiske fremstilling uhyre kompleks. Eskimolog Regitze Margrethe Søby skriver:
”Palos Brudefærd blev et vigtigt etnografisk vidnesbyrd og repræsenterer et stykke kulturhistorie af fornemmeste
art. Den kan ses som en illustration til de mange fortællinger og sagn, Knud Rasmussen på så virkelighedsnær måde har gengivet i sine bøger. Den fik det samme præg af liv og friskhed”.
Knud Rasmussen ønskede, at filmen skulle føles naturlig for
de grønlandske aktører, der alle var fra Østkysten og aldrig
havde set en film før endsige medvirket i en.
Filmen skulle vise dagliglivet på Østkysten før koloniseringen.
Vi får indblik i familiemønstre, fangst og bærplukning samt
den årlige cyklus` skiftende bosættelses mønstre. Vi ser en
trommekampsangs dyst og en rigtig åndemaning, udført af folk
der selv havde oplevet disse ting for alvor. I dag ville man kalde
en sådan film for dramadokumentar.

Knud Rasmussen døde i 1934, kort inden filmens premiere,
og filmen indledes af en stærkt berørt Thorvald Stauning.

Klubben har en CD med Palos Brudefærd, og den kan lånes af
alle. Den ligger i reolen ved vinduet. Da filmen er fra 1934 vil
der forekomme støj i billedet i form af nister, streger o.l.
Bemærk, at hele filmen foregår på grønlandsk, men det er
dog muligt at følge med i handlingen uden større besvær.
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Psykologi og vand - Hans Buhl
Torsdag d. 28 februar holdt vi klubaften hvor Psykolog Lotte Pedersen fortalte om psykologi og vand.
Der var 33 fremmødte, som fik et spændende foredrag og dialogmøde.
Lotte kom ind på, hvad der sker i hjernen og kroppen når man har angst for et eller andet.
Budskabet til at komme over angsten er, at man sammen med andre, får hjælp til at blive mere tryg.
Hvis man for eksempel er bange for at ro i bølger, kan man med en ro-makker starte med at ro i små bølger.
Derefter kan man sammen med sin ro-makker forsøge sig i lidt større bølger osv. Men kun i bølgestørrelser, hvor
man er tryg.
Dermed skulle man blive bevidst om, at man kan udvikle sine kompetencer og erfaring, som forhåbentligt vil skabe mere tryghed.
Som afrunding blev der fra klubaften udvalget gjort reklame for næste klubaften, som er tirsdag d 24 marts. Her
kommer deltagerne på "Fyn rundt 2019" og fortæller om deres oplevelser.
Tillige blev der opfordret til at møde op til generalforsamlingen og tilbyde sig som medlem af klubaften udvalget,
der mangler "nyt blod".

Mazal prøver en kontrolleret kæntring
m/sprayskirt på frigivelseshold 1 i 2019.

Foto: Mikael Andersen

Standerhejsning - Mikael Andersen
Standerhejsning er en af klubbens store dage, hvor vi sammen fejrer, at en helt ny sæson starter med masser af
aktiviteter på både land og vand.
Program for standerhejsning den 4. april 2020
14.00 - 14.30

Vi mødes ved flagstangen til standerhejsning
Klubbens eget husorkester spiller for til vores klubsang
Formanden siger et par ord
Klubflaget ryger til vejrs

14.30 - 16.30

Efter standerhejsningen ca. 14.30, klæder vi om og tager på en kajaktur på et par timer,
hvis vejret er til det. Vi er tilbage omkring kl. 16.30, hvor vi klæder om, får en kop kaffe kl. 17.00
før vi dækker bord og gør maden klar til spisningen

18.00 - ?

Festmiddag, som vi alle bidrager til ved at medbringe en ret til fællesbuffeten
I løbet af aftenen bliver der uddeling af superbamser og trøstebamsen, og måske
skal vi synge en af vores hjemlands vemodige skippersange.

Superbamsen bliver uddelt til en, der har gjort en flot indsats i den forgangne sæson i forhold til klubben eller
andre medlemmer. Det drejer sig ikke om at have lavet særlige præstationer, men at have gjort noget særligt for
klubben. Superbamsen uddeles ved standerhejsning og standerstrygning.
Trøstebamsen uddeles til en, der har brug for den. Det vil sige en, der er kommet lidt eller meget uheldigt afsted,
men som har formået at rejse sig og fået noget godt ud af det. Trøstebamsen er en lille opmuntring om, at vi er
nogen, der har set, hvad der er sket og har stor sympati i forhold til, hvordan personen har taklet det. Med Trøstebamsen følger retten til at kramme den, sove med den og fælde en lille tåre. Trøstebamsen uddeles kun, når
der er oplagte kandidater.
Se tidligere modtagere af superbamse og trøstebamse - klik her
Bemærk, at vi i år tilbyder vores medlemmer at lave redninger til standerhejsning og standerstrygning. Vi er ikke
helt klar med konceptet, men ideen er, at alle vores medlemmer bliver tilbudt to faste dage om året, hvor man sammen med mange andre - kan få gode råd og blive guidet gennem redninger af klubbens instruktører. Man
kan selvfølgelig også få godkendt sine redninger, som bl.a. er et krav ved turpas.
Ønsket er, at vi i fællesskab får skabt en sjov og hyggelig tradition med, at vi også laver redninger SAMMEN.
Det bliver helt og aldeles frivilligt, men
det kunne være fantastisk at se en masse
kajakker med bunden i vejret og roere,
der er ved at gøre klar til både selvredning
og makkerredninger.
Det hele vil foregå med erfarne instruktører
som sikkerhed og hjælp.

Helle og Lise øver makkerredning
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Er du forberedt til en ny sæson? - Mikael Andersen
Nu starter sæsonen snart, og derfor er det godt at være på forkant med at gøre alt sit udstyr klar og anskaffe sig
det der mangler, få pudset og poleret kajakken og måske finjustere sine tekniske færdigheder i svømmehallen
med bl.a. redninger.
Men inden vi kaster os ud i alverdens aktiviteter i kajak, kano og SUP, så er det en god ide at repetere nogle af
klubbens vigtigste dokumenter:

Sikkerhedsbestemmelser, Turfarvekoder og Turpas.

Det er uddannelsesudvalget, der udarbejder og ajourfører ovennævnte dokumenter og du finder dem på vores
hjemmeside under: Regler/Politikker.
Vi arbejder lige nu på at finde en dato for et medlemsmøde, hvor vi ved hjælp af små opgaver får en god forståelse for opbygningen af både farvekoder og sikkerhedsbestemmelser.

Masser af tilbud - Mikael Andersen
Kalenderen er næsten ajourført for resten af året, og der kommer meget mere endnu.
Du kan allerede nu tilmelde dig vores faste aktiviteter i sommerhalvåret og klubture til og med juli.
Mange af vores aktiviteter har en farvekode, som du kan læse mere om på side 18.
•

Madpakketur (gul)

•

Onsdagsroning (grøn - gul - rød)

•

Torsdagsroning med instruktør (blå)

•

Fredagsroning (grøn - gul - rød)

•

Søndagsroning (grøn - gul - rød)

•

Svømmehal (onsdag - lørdag) BEMÆRK: Svømmeaktiviteter stopper 31. maj

•

Klubture til og med juli (se side 22)

Udover ovenstående, så afvikler vi også kurser m.v.
•

Instruktør 2-kursus (slut den 21. juni)

•

Instruktørsamling/ DM i teknik

•

IPP3-kursus (slut den 27. juni)

•

Vandsport (Byskolens elever)

•

Frigivelseshold (slut den 27. juni)

•

Åbent Hus

•

Intro til kajak (hver 14. dag fra medio maj)

•

Sommerskole

Hvad kommer mere i kalenderen? Vi har i instruktørkredsen aftalt og fordelt nogle workshops, som endnu ikke
er planlagt med dato:
•

Navigation

•

Workshop: Vand, vind og vejr

•

Teknik for havkajak

•

Workshop: Rul fra strand

•

Turkajak

•

Workshop: Sit-on-top

•

Teknik for kano

•

Workshop: Bølger

•

Teknik for SUP

•

Workshop: Strøm

•

IPP1 For SUP

•

Workshop: Balance og Leg

•

Leg & balance

•

Workshop: Kajak & Grej

•

IPP2 for SUP

•

Workshop: Body, Boat, Blade

•

Fremadroning
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DM i teknik - Mikael Andersen
Hvert år afvikler Dansk Kano og Kajak Forbund et danmarksmesterskab for hajkajakker i teknik og rul. Mesterskaberne holdes i en udvalgt klub, der påtager sig rollen som vært for eventen.
I år skal mesterskaberne afholdes i Kerteminde Kajakklub den 22.-23. august 2020. Som vært skal vi stå for opsætning af teknikbane, have hjælpere på vandet og bidrage som dommere. Vi skal også sørge for indkøb af mad
og drikke, samt sikre, at der hele tiden kan købes kaffe (og måske en kage) til publikummer. Alt i alt en overkommelig opgave.
Mesterskaberne kommer ikke til at koste klubkassen en eneste krone, idet DKF afholder alle omkostninger.
I skrivende stund er indholdet af mesterskaberne ikke helt på plads, idet sejlklubben skal bruge deres egne lokaler på den dato, som i første omgang var berammet til vores event. Det betyder, at vi har rykket arrangementet
med en uge, men det har den konsekvens, at forbundet ikke kan stille med kompetente officials til rullekonkurrencen, som lige nu ser ud til at udgå af programmet. Rullekonkurrencen vil dog blive afviklet på en anden dato og i en anden klub.
Tilbage er teknikafdelingen, som også er ganske interessant, idet ALLE fra klubben, uanset niveau, kan deltage.
Programmet, som vi har på papiret lige nu, ser således ud, at lørdag bliver en slags camp og søndag selveste
konkurrencedagen.

Lørdag :

-Vi starter i klublokalet med en snak om teknikbanen og hvilke øvelser, der skal
gennemføres til DM i de forskellige kategorier
-Vi sætter teknikbanen op i fællesskab
-Frokost
-Workshops på vandet, hvor vi træner de forskellige øvelser på teknikbanen
-Grillaften

Søndag:

-Konkurrencedag

Som sagt kan ALLE deltage både lørdag og søndag eller bare snuppe én af dagene. Vi arbejder på et gennemløb,
hvor der IKKE er krav om et rul.
I 2019 var kategorierne:
•
•
•
•

Senior kvinder og mænd
IPP2: Alle der ikke har deltaget før (lettere program i teknik konkurrencen)
U18: Alle under 18 år. (lettere program i teknik konkurrencen)
50 +: Alle over 50 år. (lettere program i teknik konkurrencen)

På hjemmesiden kan du finde tegning af teknikbanen fra 2018
samt af disciplinerne fra 2019, som gjaldt for unge under 18
og for mænd/kvinder 50+
Teknikbane: klik her
Discipliner: klik her

Kommende aktiviteter i perioden
1. marts - 1. august 2020
Bemærk, at svømmehalstider ikke er nævnt, men kan ses i kalenderen.
Instruktør 2-kursus startede op den 6. februar.
IPP3-kursus startede op den 8. marts.
12. marts

Generalforsamling

14. marts

Åbent Hus i svømmehallen

24. marts

Klubaften: Fyn Rundt

4. april

Standerhejsning

5. april

Start på søndagsroning

7. april

Start på madpakketure

8. april

Start på onsdagsroning

9. april

Start på torsdagsroning med instruktør

10. april

Start på fredagsroning

24. - 26. april

Instruktørsamling

8. - 10. maj

Klubtur: Navigation i skærgården

9. maj

Frigivelseshold 1 Havkajak (9.5 - 27.6)

27. maj

Frigivelseshold 1 SUP (27. maj-20. juni)

28. maj

Vandsport (28. maj - 18. juni)

13. - 14. juni

Klubtur: Thurø

21. juni

Instruktør 2 prøve

21. juni:

Klubtur: Romsø

27. juni

IPP3 prøve
Evaluering af frigivelseshold 1 Havkajak

13. - 18. juli

Klubtur: Bornholm

