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10. marts 2020

Så kom vi endelig i gang
med sæson 2020..

Maja assisterer Ole i kajakken.
Ole er Majas far og de går begge på frigivelseshold 1.

K e r t e m i n d e

K a j a k k l u b
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Forord
Det har været et lang og trist forår med Covid-19 lurende i baggrunden, men nu har vi endelig fået lov til at åbne
op for fællesaktiviteter på vand og land. Men det er selvfølgelig ikke en ubetinget åbning, for vi skal stadig følge
myndighedernes retningslinjer med at holde afstand, god håndhygiejne samt overholde forsamlingsforbud.
I skrivende stund må vi forsamles op til 50 personer, og det burde ikke være en hæmsko for os, idet de fleste af
vores klubaktiviteter på vand sjældent trækker flere end 50 deltagere, og allerede den 8. juli må vi forsamles op
til 100 personer.
I forbindelse med del 3 af åbningsfaserne har vi udarbejdet nye retningslinjer, som kan læses på side 4
Men den nye genåbningsplan efterlader os stadig med et stort dilemma! For hvad stiller vi op med den dejlige
gestus med at give hinanden hånden når vi mødes? Jeg har hørt fra mange af vores medlemmer, at det nærmest
gør fysisk ondt ikke at række hånden frem straks man møder en klubkammerat, og at det hele føles lidt akavet og
forkert. Men vi må alle selv finde en løsning, og indtil videre er vores klubbestemmelse med at give hinanden
hånden sat på pause.
Hvad har vi måtte aflyse pga. Covid-19?
- Klubaftener, klubture, klubroninger og kurser i perioden den 8. marts til 10. maj ( herefter max 10 prs. til den 8. juni)
- Generalforsamling
- Standerhejsning den 4. april
- Rejsegilde på kajakstald den 2. april
- Svømmehal er aflyst for resten af 2020
- Åbent Hus den 14. marts
- Instruktørsamling den 22.-24. maj
- Vandsport med Kerteminde Byskole
- DM i havkajak den 22.-23. august
Vores kalender er ajourført med både kurser, klubture og klubroninger, men vi mangler at datosætte nye
workshops og kurser i kalenderen, men det er lige på trapperne, og der vil være gode tilbud til alle i klubben.

Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer en god sæson 2020.
God vind og høj pagajføring
Mikael A

Generalforsamling 2020 - Mikael Andersen
Generalforsamling i Kerteminde Kajakklub forventes afholdt i september 2020 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
- 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, Tom Rugaard
Jena Sjørup Java
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Ny åbningsplan pr. 10. juni 2020 - Mikael Andersen
Retningslinjer for åbning af Søsportcentret foreløbigt gældende til den 1. juli 2020
Omklædningsrum og bad
Omklædningsrum og brusere er som udgangspunkt fortsat lukket, dog undtaget kurser og workshops med
aktiviteter i vandet.
Der må max opholde sig 8 personer ad gangen i omklædningsrum og man skal undgå kødannelse i gangen.
Klublokale
Der må højst opholde sig 20 personer ad gangen i klublokalet, men bestyrelsen henstiller til, at al unødig ophold
undgås.
Der henvises til socialt samvær ved borde og bænkesæt på terrassen ved klublokalet.
Fortrinsret til klublokalet ved skemalagte klubaktiviteter.
Generelt
For både omklædningsrum, brusere og klublokale gælder, at alt skal sprittes/sæbes af efter brug.
Myndighedernes krav om min. 1 meters afstand skal overholdes. Der vil være synlige plakater med instruks til
rengøring!

Retningslinjer for toiletter i gang samt for kajakstald/containere er uændret.

Lene Nyberg

Rejsegilde og standerstrygning

- Mikael Andersen

Da vi både måtte aflyse standerhejsning og rejsegilde har bestyrelsen besluttet at slå begge festlighederne
sammen lørdag den 20. juni.
Det betyder, at vi både skal fejre udvidelse af kajakstalden og have standeren hejst - igen.
Klubben er vært med grillmad, drikkevarer, kaffe/the og kage. Tilmelding som sædvanligt i kalenderen!

Program den 20. juni:
17:00

Vi mødes ved kajakstalden , hvor der serveres lidt drikkevarer. Til stede vil måske
også være nogle af de håndværkere, der byggede stalden midt i en Corona-krise

17:30

Vi mødes på terrassen foran klublokalet og kipper med standeren mens vi synger
vores smukke klubsang.
Bemærk: Vi har ikke uddeling af bamser, da vi alle sammen i disse Coronatider både
fortjener en Superbamse og en Trøstebamse

18.00

Vi hjælpes af med at dække bord til en omgang grill

20.00

Kaffe/the og kage
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Surfski - Mikael Andersen
Der har længe været en snak i kulisserne om, at Kerteminde Kajakklub måske burde ride med på den bølge af
Surfski, der i øjeblikket præger kajaksporten.
Surfski er den hurtigst voksende bådtype i kajakkredse, og andre klubber med surfski, melder om stor interesse
fra både egne medlemmer og fra nye roere.
Da Kerteminde Kajakklub modtog en støtte fra Nordea-fonden på 40.000 kr., så blev det pludselig muligt at
komme i gang med at etablere en aktivitet med Surfski i klubben. Vi har yderligere ansøgninger ude blandt fonde,
og vi venter nu spændt på, om det kan kaste flere midler af sig.
Men hvad er en surfski kajak for en type?
Først og fremmest udmærker en Surfski sig ved at have et stort element af MOTION, LEG og FART.
Som man kan se på billederne på næste side, så sidder man ovenpå kajakken og uden sprayskirt.
En surfski er designet til at komme fra A til B så hurtigt som muligt ved at surfe på bølgerne. Man kalder denne
disciplin for “downwind” og den udøves bl.a. også af Stand Up Paddleboardere (SUP) og Outriggere.
Surfski ros og udøves generelt altid på havet, da det er bølgerne der er hele drivkraften og energien omkring
surfski kajakken. Kajaktypen er en legende kajaktype, da det i høj grad handler om at udvikle kompetencer til at
udnytte og aflæse havet, hvilket i stor udstrækning læres gennem at lege sig frem til færdighederne.
Surfski kan også bruges til at tage på langtur. På grund af dens design til bølger, lette vægt og hurtige fremdrift er
det muligt at tilbagelægge mange kilometer i stort set al slags vejr og i alle bølgeforhold.

Kajakudvalget og Thomas Bjerg får gode tips
ved Per Hansen, Nyborg Kajakklub

Kajakudvalget købte den 4. juni klubbens første surfski (EPIC V7) ved et besøg i Nyborg Kajakklub, som har en
imponerende stor flåde af surfski.
Kerteminde Kajakklubs 5 stk. sit-on-top kajakker, der blev indkøbt i forbindelse med en donation fra DGI/DIF vil
supplere surfski godt, og kommer derfor endelig i spil.
Sit-on-top er en kajaktype, der bruges
med pålandsvind tæt ved kysten, så man
på dønninger og brænding kan lære at
læse bølgerne og få et godt surf.
Sit-on-top er også et godt redskab til at
lære kunsten at takle større bølger på,
end man måske er vant til i en havkajak.
På billedet ses Jan Modberg i et godt
surf på et kursus ved Klitmøller - som
også kaldes for Cold Hawaii.

Der bruges ikke sprayskirt på sit-on-top og surfski, idet man sidder ovenpå kajakken. Det betyder for
mange en større grad af tryghed, når/hvis man vælter i specielt bølger.

På billederne ses Sune Flejsborg og Thomas Bjerg
prøve en Surfski EPIC V10 ved Nyborg Kajakklub.
Bemærk, at Surfski ros med en wing pagaj.

Kommende aktiviteter i perioden
8. juni - 24. oktober 2020
13. - 14. juni
17. juni
19. juni
20. juni
20. juni
21. juni
21. juni:
23. juni:
27. juni
28. juni
Juni el. juli
13. - 18. juli
15. august
22. - 23. august
5. - 6. sept.
September
12. - 13. sept.
12. - 19. sept.
20. sept.
26. sept.
3. - 4. oktober
24. oktober

Klubtur: Thurø
Klubintro
Intro til kajak
Evaluering af SUP (IPP2)
Indvielse af kajakstald (rejsegilde)
Standerhejsning
Instruktør 2 prøve
Klubtur: Romsø
Sankt Hans
Evaluering af frigivelseshold 1 Havkajak
Evaluering af frigivelseshold 2 Havkajak
IPP3 prøve
Åbent Hus
Klubtur: Bornholm
Klubtur: Fyns Hoved
AFLYST: DM i havkajak
Flensborg Fjord
Generalforsamling
Silkeborg
Barcelona
Evaluering af frigivelseshold 3 Havkajak
Evaluering af frigivelseshold 4 Havkajak
Instruktørweekend
Standerstrygning

Herudover alle de faste klubaktiviteter som torsdagsroning, madpakketur osv.

Kurser & workshops der bliver slået op senere i år
Kano: SUP : Surfski : Sit-on-top: Teknik : Bølger : Strøm : Rul
BBB : Navigation : Vind, vand og vejr: Kajak og grej : Leg og balance
Bemærk: Svømmehallen i Munkebo er lukket for resten af 2020

