Beretning for 2021
Endnu engang velkommen til jer alle – faktisk er det kun et halvt år siden, vi holdt
Generalforsamling for 2020. Charlotte og jeg vil fortælle, om året der gik, og
herefter vil udvalgene sige lidt mere om de forskellige aktiviteter, der har været i
2021.
2021 startede i coronaens tegn. Corona fyldte i de første måneder vores hverdag
med restriktioner og forbud. Det var svært for os alle. Vi elsker jo vores kajakker,
ture på vandet, svømmehal og ikke mindst det sociale samvær i klubben.
Meget lykkes trods de svære startbetingelser - vi fandt vores veje, så vi alligevel fik
hyggen og samværet efter roturen ………………men nu i højere grad under åben
himmel med kaffe, kage og boller.
2021 blev skudt i gang med nytårskur. Ikke bare en enkel – nej det blev til hele 3.
Restriktionerne sagde, at vi max måtte være 10 personer samlet. Da der var 30 der
gerne ville starte det nye år med rotur, champagne og kransekage, delte vi os op i
3 hold.
Tidligt på året kom der igen øgede restriktioner , og vi måtte desværre aflyse en
del planlagte aktiviteter:
Det gik ud over vinterroningen og vinterroning med instruktør
Svømmehallen, hvor der også var planlagt fællesspisning hernede i klubben
Det planlagte fridyknings kursus blev også aflyst
Det samme gjaldt Onsdagsholdet og lørdags motionen
Bestyrelsen mødtes ofte i den periode, ikke fysisk, men virtuelt - efterhånden
lærte vi at gebærde os i de nye virtuelle møderum.
Da foråret kom, blæste der milde vinde, og det blev nu muligt at mødes fysisk.
Onsdagsholdet startede sæsonen op, og der kom gang i roning, hygge og diverse
arbejdsopgaver i både klubhus og kajakstald.
Klublokalet blev gjort rent af flittige medlemmer, så det var indbydende til sæsons
aktiviteter.
Ved standerhejsningen var der stor tilslutning til roturen, og der blev
efterfølgende hygget foran klubhuset med grillpølser, kaffe og kage.
Madpakketuren og torsdagsroning kom godt i gang, og for de seje var der
koldtvandstræning med redninger på Nordstranden.

Leif Romsø delte igen ud af sin store viden om glasfiber og reperation af kajakker.
Der var stor tilslutning og mange kan nu reparere deres kajak, hvis den skulle få en
skade.
2021 var et år, hvor interessen for vandsport voksede. Det mærkede vi også i
Kerteminde Kajakklub, hvor vores ”åbent hus” arrangementer var et tilløbsstykke.
Her måtte vi også lave flere små hold, og heldigvis var der var mange medlemmer,
der bød sig til. Deltagerne følte sig trykke og mange meldte sig ind i klubben.
Succesen var stor - vores IPP2 hold i havkajak var fyldt op inden det første ”åbent
hus” arrangement. Vi måtte genopfinde ”intro til kajak” – så de interesserede
kunne ro med på torsdags roningerne.
Sct. Hans aften bød med det skønneste vejr op til en helt fantastisk aften, med
fælles grill og en lille rotur, for at se bålene på Nord- og Sydstrand.
Turudvalget havde lavet et fantastisk 2021-program, hvor der var god variation og
mulighed for mange gode kajakoplevelser.
Hen over sommeren var der stor aktivitet både i klubhuset og på vandet - det var
altid muligt at finde en ro makker eller få sig en hyggelig snak. Indimellem blev
folk siddende, og det endte med at grillen blev tændt, og vi spiste fælles
aftensmad.
Mange nød vores skønne natur - med korte eller lange roture i bugten eller på
fjorden. Andre hyggede sig med teknik og leg, der startede op i sensommeren.
Bestyrelsen og instruktørerne har haft et stort ønske, om at få vores forskellige
bådtyper noget mere på vandet – det gælder kanoer, SUPPER og surfski. Der var
enighed om, at bestået IPP2 kursus i havkajak fremover er grundstenen. For at
kunne benytte de øvrige bådtyper, kan man herefter deltage i en workshop, så er
man klar til nye oplevelser på vandet.
De første workshops blev afholdt i surfski - vi ser frem til at også kano og SUPer
kommer mere på vandet.
Instruktørsamlingen trak fulde huse – vi fik igen stor ros fra deltagere og Dansk
Kano og Kajak Forbund – de er meget imponeret over vores faciliteter, og ikke
mindst de frivillige medlemmer, der år efter år sørger for at instruktørsamlingen
bliver en succes.
Vi er glade for, at vi igen modtog midler fra Trygfonden til afholdelse af 3
førstehjælpskurser. Kurserne er populære og får meget ros.

Standerstrygningen blev holdt både med rotur og fest. Der var mange på vandet –
36 roede en tur – mens andre gjorde klar til en festlig aften i klublokalet. Vi nød en
dejlig 3-retters menu - efterfulgt af hygge til ud på de små timer.
Vintersæsonen blev skudt i gang og klubaftenudvalget lagde for med flere gode og
hyggelige arrangementer. For at udnytte de lyse timer, blev torsdagsroningen nu
flyttet til søndag.
Onsdagsgymnastikken måtte gentænkes – da vi i juli måned måtte sige farvel til
Jytte . Flere meldte sig som instruktører, og onsdagstræningen byder nu på,
pilates, yoga og gymnastik.
Svømmehallen åbnede igen efter Corona og renovering. Vi fik tildelt vores
sædvanlige tider onsdag og lørdag. Svømmetræning blev genoptaget, og der blev
mulighed for at melde sig til teknik træning i kajakken og fridykning.
Da julen nærmede sig inviterede Susanne og Michael til julestue i ”Smedens
Værksted”, og vanen tro holdt vi julefrokost i klubhuset med medbragt mad til
fælles buffet.
I alt blev der i 2021 roet 53.703 km:
Havkajak 49.754
Turkajak 462
Kano 218
SUP 490
Surfski 2.778
Det er dejligt igen at kunne mødes i klublokalet, anvende badefaciliteter - og ikke
mindst at kunne nyde kaffen, kagen og de hjemmebagte boller i klublokalet – alt
det fik vi igen mulighed for i løbet af 2021. Alle medlemmer yder en indsats – vi
kan mærke at Kerteminde Kajakklub blomstrer.

