Beregning fra Idrætsudvalget for 2018
Der har været meget aktivitet hen over stort set hele året. Aktiviteterne har bl.a. været
fællesroning flere gange ugentlig i K1 og K2, balancetræning, vi har hjulpet hinanden
med at tilpasse og forbedre roteknik/-stil og trimmet vores udstyr mod forebyggelse
af skader, kraftbesparende roning i formation, indendørs ergometerroning og
styrketræning.
2018 har været et godt år med deltagelse i diverse løb både i indland og udland.
Klubbens navn har været nævnt i mange større løbssammenhæng, og resultaterne har
faktisk været løftestang til sponsorater til køb af både hurtige og lette kajakker.
Handikaproningen er afholdt hver onsdag fra maj til september. Der har været god
deltagelse. Vigtigt er, at løbet er for alle. Handicap lå før under Aktivitetsudvalget,
men er i år flyttet over til Idrætsudvalget. Vi må se, om konceptet skal forsætte i sin
nuværende form, eller om der skal ændres på konceptet. Tak til alle hjælperne – uden
dem ville løbene ikke kunne gennemføres! De mange medspisende, som ikke ror
handikap, bedes meget gerne deltage i madlavningen.
I vinterhalvåret er handikap afløst af 6 havneræs i diverse jysk/fynske klubber. Der
har været god deltagelse fra klubben, men der er plads til mange flere. Havneræs er
for alle og har til formål at holde folk i gang hen over vinteren. Der kan være op mod
150 – 200 deltagere til sådanne havneræs på de gode dage.
Klubbens nye løb ”Fænø Rundt” sidst i maj er blevet en meget stor succes med ca.
100 deltagere de seneste år. Igen i år et flot arrangement og alt klappede bare. Tak til
vores frivillige som står for planlægning og afholdelse!
Klubmesterskaber/klubevent blev ikke afholdt i 2018, da der ikke var opbakning til at
forberede dagen – desværre, ikke mindst for ungdom. Vi ser gerne, at der er mere
opbakning i august 2019.
Ud over ovennævnte løb har Kajakklubben Strømmen deltaget i følgende løb i K1 og
K2:
 Paradisløb (24 km) med 2., 6. og 8. pladser
 Tour de Thurø (42 km) med 1. og 2 pladser
 Dalsland Kanot Marathon (55 km) med 1., 2., 9. og 75. pladser
 Vendelboløbet (21 km) med 1. plads
 Tour de Gudenå (70 km) med 1. plads i én aldersgruppe
 Adskillige Havneræs (10 km) i vintermånederne med diverse placeringer
 DM Maraton (17 km) med 3 gange guld samt en 4. plads
 VM Masters i Portugal (19 km) med 2 gange bronze.

Aftalen på Middelfart Gymnasium med brug af deres fitnesslokale er fortsat igen i år.
Tilbuddet er til alle klubmedlemmer. Det er godt brugt, og der kommer både ungdom,
de yngre og halvgamle samt Svagstrømmere.
Firmaaftalen med Lillebælt Sport og Kultur er også fortsat i år. Tilbuddet gælder alle
klubbens medlemmer, og der kan dyrkes styrketræning, svømning, diverse
holdtræning med videre til 199 kr pr måned.
Udvalget består af Annette Nielsen, Pernille Stenum og Jette Bælum.
Kontaktperson i bestyrelsen: Torkild Christensen
Beretning fra ungdomsudvalget:
2018 har været endnu et super år med fuld gang i ungdomsroningen.
I foråret så det ud til, at der ikke længere skulle være tur/kap men Theo og Malene
tog udfordringen op med at tage sig af holdet (med gode skiftende hjælpere). Der var
kun 3 ungdomsroere tilbage fra året før, men i løbet af året kom der yderligere 10 til.
Heldigvis vil Niklas gerne hjælpe Theo med holdet i 2019 - men de får brug for
hjælp.
Om mandagen, har Dorte, Martin, Erik, Hans og Rebecca hygget sig med at tage sig
kærligt af havkajak-ungdomsroerne. Markus, som har været på et ungdoms-havinstruktørkursus har også hjulpet til.
På havkajak-børneholdet om onsdagen valgte Tina og Bo at stoppe som trænere efter
at have været med til at starte havkajak for børn op i klubben for 6 år siden og brugt
oceaner af tid sammen med rigtig mange børn. Tusind tak for den store indsats!
Efter sommerferien har Poul, Louise, Anette og Erik sørget for at 16 børn stadig
kunne komme ud og ro havkajak. De kan ikke alle blive ved i 2019, så her bliver der
også brug for at nye folk træder til.
Strømmen skulle have været vært ved et ungdomstræf, men der var desværre for få
tilmeldte. Vi håber meget på, at ungdomstræffet d. 7.-8. september 2019 i Nyborg
bliver til noget - og at vi får mange af vores børn og unge med.
Ungdommen deltog i klubbens Le Mans 2018 med overnatning i telt, så man også
kunne komme på mørketur. Flere unge nåede op på flotte 26 km i løbet af de 24
timer.
Vinteren går som sædvanlig med indendørs træning hver tirsdag samt klubaftener og
svømmehal en gang om måneden. Vi har nogle fantastiske forældre, der laver mad til
os til klubaften og hjælper med kajaktransport til svømmehal.
Vi glæder os til rosæsonen starter og vi kan komme på vandet igen med en masse
skønne børn!

Kajakudvalget.
Kajakudvalget har i 2018 brugt rigtig mange penge på at købe nye kajakker. I alt
170.000 kr. En del af pengene er kommet ind via sponsorater og salg af gamle
kajakker (ca. 70.000). Desuden blev der overført 35.000,- fra budgettet i 2017. Der er
indkøbt 2 havkajakker (+ 2 fra 2017, der først blev faktureret i 2018). 2 turkajakker
(Escape) og en letvægts K2 (Vejda). Generelt er klubben godt kørende i forhold til
klubkajakker. Derfor forventes det, at der ikke bruges så mange penge på kajakker i
det kommende år. Der er dog mulighed for at udskifte kajakker, der er udslidte eller
ikke bliver brugt.
Beretning fra husudvalget.
Rengøringen af klubhuset fungerer til de flestes tilfredshed, men med nogle få
mishagsytringer.
Vi har fået hængt tre skønne Kajakker op i opholdstuen, med mange gode
kommentarer og nogle få negative.
Skabet med pokaler er blevet delt og pokalerne sat op på en hylde monteret på
bjælken i opholdsrummet rummet, igen mange gode kommentare og nogle få
negative.
Vi har fået et nyt og større køleskab opsat i opholdsrummet
Vi har fået to nye toiletter og monteret håndspritdispensere på dame og Herre
toiletterne. Rørene ned til blandingsbatterierne i baderummene rer fornyet.
Der godt gang i tirsdagsmøderne og onsdagsspisningerne
Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har i 2018 arrangeret Stander hejsning og Standerstrygning,
Havnens Dag, Le Mans, Sankt Hans, Pølseturen, Naturens dag og Nytårsparole.
Derudover har udvalget klaret det praktiske ved medlemsmødet og
generalforsamlingen.
Der har været god tilslutning til arrangementerne, Le Mans var godt besøgt af især
begynderholdene og ungdomsholdene.
Havnens Dag og Naturens Dag er der hvor vi som klub kan vise byens borgere hvad
vi kan tilbyde, dagene er godt besøgt og vi tror at det giver nye medlemmer og positiv
omtale i Kommunen.
Pølseturen havde vanskelige vilkår i år, men vi håber på bedre vejr næste år.
Standerhejsnings- og Standerstrygningsfesterne var igen gode fester, de blev
arrangeret af Hans Bruus, Naja Overballe, Emily Nielsen og Claus Kolbe. Der er
brug for flere friske kræfter til Festudvalget så kontakt Aktivitetsudvalget hvis du
gerne vil være med til at arrangere festerne fremover.

Aktivitetsudvalget siger tusind tak til de medlemmer der har givet en hånd med på de
forskellige arrangementer og i de forskellige arbejdsgrupper.
Aktivitetsudvalget består af Lotte Rasmussen, Anette Henriksen, Malene Hauge
Sørensen og Hans Havgaard samt formand Rebekka Kenworthy, Rebekka har valgt at
stoppe i udvalget så her er der også brug for friske kræfter. Bestyrelsens
kontaktperson til udvalget har været Niels Martin Larsen.
Informationsudvalget
Informationsudvalget har i 2018 bestået af 3 arbejdsgrupper:
 Hjemmesiden (Naja Overballe, Lars Bo Schmidt)
 Nyt Klubblad/Sildenyt (Janus Lindholm Nielsen)
 Sponsorgruppen (Bodil Reimers og Hans Sørensen)
Hjemmesiden
Hjemmesiden er i 2018 blevet vedligeholdt af Lars Bo og Naja. Lars Bo sørger for, at
den tekniske del af
hjemmesiden fungerer. Det betyder, at der løbende skal laves opdateringer og
indlejres nye moduler på
hjemmesiden. Der ligger i perioder en del timer i dette arbejde. For det meste er det
noget, der ikke er synligt for brugerne. Hjemmesiden bliver opdateret her i februar og
marts – så vi nu kan se de seneste nyheder i klubbens forskellige udvalg på samme
tid.
Det er ikke længere muligt at tilgå Facebook fra hjemmesiden, da Facebook har
ændret deres vilkår herfor.
Naja er ansvarlig for den mere synlige del af hjemmesiden. Hun opdaterer med
indlæg, rettelser, billeder m.m. Dette kræver bare, at der er nogen, der skriver til
hende om, hvilke ting, der skal tilføjes/rettes på hjemmesiden.
Derfor fik vi lavet en rundspørge i efteråret, hvor klubbens medlemmer skulle
tilkendegive om de ville være behjælpelige med denne informationsstrøm. Det er der
33 medlemmer der har indvilget i, så det ser foreløbigt lovende ud.
Sildenyt
Har været på standby i 2018. Bladet bliver re-designet, og får et nyt format på 17 x 24
cm. Klubbladet vil udkomme 1/4. med deadline den 15/3. og den 1/10 med deadline
den 15/9. Det er en test, for at se om vi kan få den informationsstrøm, som er
nødvendig for at drive et klubblad. Sker det ikke, må vi se klubbladet som fortid.

Sponsorgruppen
Gruppen har i 2018 indhentet sponsorater for 49.270,77 kroner. Det er flot arbejde.
Gruppens primære opgave er at søge sponsorater af en vis størrelse, så der ikke bliver
brugt en masse energi på at få nogle få penge. I den kommende tid vil der være stort
fokus på at finde mulige fonde, der vil støtte vores kommende byggeri. Gruppen har
også et samarbejde med Middelfart kommune, der er behjælpelig med dette arbejde.
Hans Havgaard Hansen har desværre trukket sig fra Sponsorudvalget
Vi kan godt bruge yderligere folk i sponsorgruppen, da der er opgaver nok at tage fat
på de kommende år.
Kontaktperson til Bestyrelsen, Janus Lindholm Nielsen

