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Forord

Kajakbyggeri hos bådebygger August Ulriksen på Brovejen

Den 3. december 1934 blev kajakklubben Strømmen døbt på Hotel Vestfyn. En gruppe kajakinteresserede mænd havde arbejdet intenst med

ideen nogen tid forlnden. Men 3. december blev
klubben stiftet. I 2004 begyndte tre nuværende
medlemmer arbejdet med at fastho de historien
for efterkommerne. Den nuværende formand
Mogens K. Hansen, Kjeld Ska I Sørensen og
Henning Asmussen mente, at klubbens 75 års
jubi æum kunne være en veloplagt anledning til
at minde om, at det hele begyndte engang, fordi
nogen brændte for at ro i kajak.
Som beretningen vil vise, er turen fra 1934 til 2009
ikke altid foregået på stille vand. Det har blæst og
stormet undervejs, og det har lkke altid været llge
let at holde klubben på ret køl. En enkelt gang var
kæntring uundgåelig, men efter den kolde dukkert ykkedes det at få hovedet opad igen. I dag har
klubben flere med emmer end nooensinde før.

Historien støvet af
Det var ikke nogen let opgave at sætte klubben
gang, og let har det heller ikke været at qen-

i

skabe det historiske for øb.

Der er aldrig tidligere skrevet om klubbens
historie, men så rneget vigtigere var det at få det
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gjort, mens der endnu var nogle af de "gamle" at
ta e med, mente de tre initiativtagere.
Heldigvis eksisterer de gamle protokoller fra
klubbens start stadig. De er blevet støvet af
og Kjeld Skall har samlet stof fra disse bøger,
ligesom han har gennemtrevlet gamle aviskllp og interviewet gamle medlemmer. Ud af
anstrengelserne er kommet en lang beretning,
som kan læses i sit fulde omfang på klubbens
hjemmeside.
.lubilæumsbogen er et redigeret, men meget
stort, uddrag af stoffet illustreret med mange af
de fotos, som Kjeld har samlet i forbindelse med
sin research.

To mænd og en kajak
Det hele begyndte med, at to kajakinteresserede
mennesker, Svend Worsøe og Svend Aage Petersen, som blev klubbens første formand, fik byqget en tomandskajak hos bådebygger August
Ulriksen på Brovejen. Da kajakk.^n var færdig,
begyndte de at se sig om efter et sted, hvor den
kunne ligge i nærheden af vandet. Der var flere
kajakinteresserede, der ville være med, og de
ka ldte deres le "interesseg ru ppe" for'Vl DAR'.
Ii I

Og så kan historien begynde.

Fem mand og et halvtag
Omkring 1930 lå der et frskeskur på Sildemarken,
der hvor Sellforeningens hus ligger i dag. Skuret
tilhørte fiskehandler P.Grøn,som brugte det ti
opskæring af fisk til fiskefi eter.
Fem entusiastiske mennesker fik lov til at bygge et
halvtag op på vestsiden affiskehuset. Her kunne
fire, fem kajakker ligge itørvejr. De fem dannede
den første bestyrelse i den ll le klub. Strømmen,
kom den ti at hedde efter den kraftige strØm i
bæltet, der ligefrem kunne danne strømhvirvler
"GrimmerhyttehuIlet" liqe ud for fiskehuset.
Der kom flere til, som gerne vil e ro kajak, så der
b ev hurtigt p adsmangel under halvtaget. 1.

i

november 1934 sam edes cirka 20 kajakroere på
Hotel Vestfyn for at starte en kajakklub.
17 af dem meldte sig ind med det samme. Der var
både en murer og en tØmrer, og al erede 12 dage
senere lå der skitseforslag til et klubhus på arealet
mellem "det nye slæbested" og fiskeskuret.

Forkert hul
Havneudvalget var blevet sØgt, men de ivrige
roere kunne ikke vente på svar. De gik i gang

De fem bygger halvtaq på fiskehuset

Pause

med at grave ud til sokkel på den ønskede position. Uheldigvis havde de også g emt at spØrge
havnefogeden om 1ov. Han stoppede graveriet
og forlangte hullet dækket til igen.
Kajakroerne fik dog anvist en anden plads, hvor
de kunne grave ud til sokkel til deres hus. Det
ligger stadig på Si demarken, men bruges nu
af dykkerk ubben, Materia erne til huset var
overskudsmaterialer fra byggeriet af den gamle
Lillebae tsbro.

Træffestævne

Det første klubhus under opførelse

Klare mål

Huset leve - med man6r

Den 3. december 1934 var der stiftende gene
ral forsamling på Hotel Vestfyn. Der blev valgt
en bestyrelse, og Svend Aage Petersen blev
formand. Målet var at starte k ubhusbyggeriet

Det nye klubhus blev indviet med man6r søndag
den 16. juni 1935 ioverværelse af et halvt hundrede mennesker. For øbet er minutløst beskre
vet lden gam e protoko Klubbens medlemmer
var mødt i hvldt tØj. Efter formandens tale blev
standeren hejst og kajakkerne sat i vandet. Det
hvide tøj var nu udskiftet med badedragt, og ka.jakroerne agde sig i en lang række med stævnen
mod det nye hus. Et 'leve" b ev udråbt for det nye
hus, og så roede de forbi huset i en lang række.
Senere b ev ti skuerne underho dt med grønlænderrulnlnger m.m.Dagen sluttede med fælles

omkring 1. april 1935. Da sku e man gerne have
en kassebeholdning på 500 kr. Medlemslisten fra
starten af 1935 viser, at der var 2l aktive, 22 passive og 21 bidragydende medlemmer af kajakklubben Strømmen.Det gik efter planen. Starten
gik 15. april, og 16.-1uni kunne huset indvies Men
processen forløb ikke uden praktiske prob emer.

Alene hjemme
Oven på strabadserne med byggeriet trængte
kajakroerne ti lidt adspredelse oq tog ti Træffestævne med F-rederlcla og Ko ding ved Løverodde. Ved disse stævner var der bruq for alle med

lemmerne, for der blev ho dt sækkevæddeløb,
rl n g s ø b, r ylterløb, tovtrækn n g, svø m n n g,
par øb med mere. Alie var derfor taget afsted
på nær en. Da han kom ned til det nybyggede
k ubhus, så han til sin store skræk, at taget var ved
at synke, så han fik kajakken sat i vandet, og af
sted gik det mod [øverodde. Da han omsider frk
de øvrige overbevist om, at det ikke var "aprilsnar'f
rnen ramme alvor, gik al e i kajakkerne. Man kan
foresti le sig, at der blev gået til makronerne for at
o rie nte

i

|

i

komme hurtigt hjem til Sildemarken og få organiseret nogle donkrafte. Taget b ev iøftet på plads

igen og spærene forstærket. Det lykkedes så qodt,
at huset stadig står oprejst efter 75 års brug.
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kaffebord i klubhuset, hvor en ny slagsang b ev
præsenteret. Klubhuset blev opført af med em,
merne, og det havde enorm betydning for k ub
bens beståen. A lerede ved standerhejsnlngen 3.
maj 1936, året efter indvielsen, viste regnskabet
en indtægt på211 97 kr. og en kassebeholdning
på 93,00 kr., og det kunne konstateres, at k ubben
var gældfri omkring 1. ju i samme år.

Overmod med konsekvenser
Allerede et par måneder efter indvielsen blev
klubbens "sikringsbestemme ser" revideret ved
en ekstraordi nær genera forsa m in g. Protokol len
I

fortæller, at otte af klubbens medlemmer tog ud
søndaq den 28. ju i, hvor der var varslet storm.
Tre af dem roede ud midt på bæltet i grov sØ og

måtte bjærges ind med motorbåd.
Straffen fa dt prompte i form af karantæne resten
af sæsonen, og på generalforsamlingen i 1935

blev følgende ændring i sikringsbestemmelser
nes §8 vedtag et Alle både udstyres med en 5 m
lang fangline i agterenden, så den kan bjærges af en
svømmende kajakroer. lsær Hans Jørgen Henrlk
sen, der senere blev lods i Middelfart, havde meget brug for fanglinen. Han havde efter sigende
lidt svært ved at holde sin kajak på højkant, og
da han ikke kunne entre den igen, måtte han
trække kajakken ind så ofte, at han pådrog sig

tilnavnet "Vandgrisen'1
Middelfarterne var også dengang gode til at give
folk tilnavne. Andre navne var "Bufas" , "Knast" og
"Peter Sommerhår". Egon Dyg har fortait, at han
altid blev kaldt "Duddi" i kajakkredse.
Den første formand, Svend Aage Petersen, blev
aldrig kaldt andet end "Svinger". Ja, han havde
endog dette tilnavn broderet på sit tøj. Han var

formand i rigtig mange år og havde stor betydninq for kajakklubben Strømmen.
Et andet navn, der går igen i de gamle protokoller, er Svend Worsøe, der byggede kajak sammen
med Svend Aage Petersen. Han var også med fra
starten og overtog kassererposten den 6. august
1935. Denne post besatte han stadig i 1950.

De kunne feste
At formand 'Svinger' havde flere egenskaber
end at være en god formand for kajakklubben,

vidner denne historie fra protokollen søndag den
3. maj 1936 om. I strålende solskrn mødte vi aktive
medlemmer (ca. 30) op ved klubhuset sammen med
et halvt hundrede borgere fra byen for at hejse stan
deren ttl en ny sæson. Formanden holdt en tale om

(Således skrevet d. 5 ma; 1936 af Svend Jensen.)

Et godt

tilbud

Søndag den 10. maj 1936 blev med emmerne
igen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, men denne gang var anledningen lidt mere

festlig end den foregående året før. Formanden
kunne oplyse, at fem af klubbens medlemmer
havde tilbudt at købe et weekend-hus i klubbens
navn mod, at de fik pengene igen, når der blev
midler til det.
Ved samme lglighed blev det besJuttet at ud
vide klubbens regler med en §8 med følgende

ordlyd Under roning

aldrig benyttes under roning.
Det var driftige folk, der var medlem af klubben
dengang, for allerede 14. maj tog bestyre sen

og nogle medlemmer til HagenørTeglværk
på Jyllandssiden af bæitet næsten lige over for
Galsklint for at eje et areal til weekend-huset.

Ublu krav
Det lykkedes, selv om ejeren, der blev kaldt "Karl
Kæp', var ublu nok til at forlange hele 50 kr. i årlig
leje for et areal på stranden, lige hvor den store
skrænt møder det lavere terræn. Stedet var ideelt
med skrænten og skoven i nord og eng mod
vest. Da han ikke var ti at få ned i pris, enedes
bestyre sen om at leje det for en periode af to år.
Man fik fat i et havehus fra en grund ved Svinget
ti1 rimelige penge. Det blev skildt ad og samlet
igen på den lejede grund ved Hagenør.

kajaksport og det nytndrettede klubhus, hvorefter
Simon .Jensen hejste standeren.

am aftenen afholdtes der bal på Hotel Vestfyn "Og
dette

tØr jeg

nok sige blev kajakklubben Strømmens

faste festlighed, der blev fuld succes for både aktive

og passive medlemmer." Der var engageret "HØibys

jazzband", og to småpiger udførte stepdans til tilskuernes klapsalver . Svtnger og Otto fremviste deres
enestående evner i smidighed og akrobatik.
Under festen fartalte formanden, at klubben var
blevet foræret en pokal af firmaet Albert N. Hansen,
I'lrddelfart. Kl.2 afsluttedes festen med godt økonomisk udbytte for klubben og et minde om en vellyk
ket dag for klubbens akttve og passive medlemmer.

6

skal medlemmerne være let

påklædte. Overtøj, olietøj og gummistøvler må

Weekendhytten

Brand og gåsedrab
Stedet var fredeligt og ugenert, og et "tekstilfrit"
morgenbad var obligatorisk. Men da der både
var kvinder og mænd blandt de glade enthusiaster, blev stranden delt op ito afsnit, så de kunne
soignere sig i fred for hinanden. Og det kunne
sikkert være nødvendigt med en afvaskning, for
madrasserne bestod af lærredssække med halm
fra gårdmanden, og halmen blev kun udskiftet
6n gang hvert forår.
Vand hentede man på gården, og mælk kunne
købes ved et hus lige ved siden af. Turen til bager

og købmand foregik i kajak, og der kunne altid
laves en god handel hos Petrea Tang i Skærbæk.
Det hele gik sin enkle gang, og når nødtørften
skulle forrettes, havde hver mand sin egen 'bæ-

Bæptnd

tfunltrcn

til stående roning og revy-kabaret

pind'at stØtte sig til.

500

Desværre eksisterer weekendhytten ikke mere.
Den brændte engang i tresserne og kunne ikke
genopføres, da huset ikke havde haft fast sokkel,

At der hurtigt kom gang i konkurrencerne, viser
følgende uddrag fra protokollen: Den 16. august

og ejeren af jorden ikke mere ønskede at leje sin
jord ud til formå et. Ejnar Mø ler Jensen ("Vaskeb;ørnen") har fortalt en drabe ig historie om en af
bondemandens gæs, der kom ulykkeligt af dage
ved en knivkastnings seance ved weekendhytten. Det kan måske have medvirket til et mere
a^strengt'orÅold t il jo'dejere^.

var ualmindelig smukt og stille. ldeelt kajakvand.

Revy-cabaret
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1936 løb klubbens første stævne af stabelen.Vejret

Stævnet blev åbnet af klubbens formand, der kunne
byde 4-50A tilskuere velkommen. Det blev indledt
med "Eskadreroning", og der afvikledes 2A00 m
Pokalløb om "Albanipokalen" for unge under 2A år,

junioiløb over

1A0A

m, Broløbet over ca.300a m,

stående roning over IAA m, forhindringsløb samt

Fester mod gæld

A erede nytårsaften gik det

løs igen, og der blev

festet sammen med Middelfart Seilforening oq
Middelfart Roklub. Disse fester havde så gavnlig
indflydelse på klubbens økonomi, at bestyrelsen
på sit møde 9. februar 1937 kunne konstatere,
at klubben var gældfri, og at der oven i købet
var en pæn kassebeho dning på 130 kr. Det gav
mulighed for at få lagt trægulv i klubhuset.
Samme år besluttede man at sØge optage se
D.K.F. på betinge se af, at "indregistreringsgebyret
bortfalder, og at klubben ikke forpligter sig til at
tegne flere abonnementer på bladet "Kajakspor(',
end vi har iforvejen."
i

Stående roning

eskimovendinger og bytning af både under vandet.
lsær de sidste aktiviteter vakte

jubel hos de mange

tilskuere. Dagen sluttede med fælles kaffebord på
, præmieuddeling og en svingom.
Det var en stor dag i k ubbens historie. det he e
taget b ev der meget ofte festet i kajakklubben
Strømmen også dengang. 15. november samme
år blev der afholdt revy-kabaret for fulde huse
på Hote Vestfyn. Arrangementet blev en stor
succes og aftenen sluttede med dans. Som det
fremgår af den gam e protokol "var det en helt
igennem vellykket aften for klubben r såvel fornøjelig

Kongebrogården

som øko

n o

m i sk h

e

nsee nd e".

Ny rostil
forsøg på at danne en Li ebæltkreds af Kol
ding kalakklub, Fredericia kajakklub og Strøm
men løb ud i sandet i 1938, men man bakkede
hinandens arrangementer op, og der var mange
det år. Samme år besluttede man at yde et
tilskud på 25 kr. til at sende en mand på instrukEt

tørkursus i to dage i København. Formålet var at
blive introduceret til den "nye" rostil, som svenskerne havde stor succes med. Stilen foreskrev at
man sku le sidde højt i kajakken, trække pagajen
så tæt som muligt langs kajakken og samtidig
støde med Øverste arm.

Udvikling
generalforsamlingen 27. oktober 1937 oplyste formanden de 15 fremmødte medlemmer om. at StrØmmen nu var medlem af D.K.F. Roprotokollen det år viste, at medlemmerne havde roet 609 ture med et samlet kilometertal på7.999,5 km. Rekorden blev sat
af Arne Nielsen med 75 ture og 1.244 km. Klubhuset blev stadig forbedret i et tempo
som økonomien kunne bære. I marts 1938 blev det besluttet åt installere elektrisk lys.
Anslået pris ca. 110 kr. Klubben havde en kassebeholdning på 260 kr. På dette tidspunkt
var der 24 aktive oq 38 passive medlemmer.
På

Krigen på tillebælt
I 1939 besatte tyskerne Danmark.

Den væsentligste begivenhed i Strømmen var,
at initiativtageren til klubben, formand "Svinger',
ønskede at trække sig tilbage. På generalforsam-

på foråret, og at der heller ikke kunne regnes med
sommervejr i den øvrige del af sæsonen, vidner
en beskrivelse af et træffestævne med Fredericla
Kajakklub søndag den 28.1uli 1940 ved Galsklint

lingen i efteråret 1939 blev han afløst af Erland

om'. "En meget heftig og kold vind fejede hen over

Nielsen.

p

Krigen begyndte at få indflydelse på klubbens
sØværts aktiviteter. Stævner blev aflyst grundet mangel på følgebåde. Tyskerne indførte
"lodstvang" under Lillebæltsbroen, og Egon Dyg
har fortalt, at der lå et tysk krigsskib ankret op midt
i bæltet for at sikre, at reqlerne blev overholdt.

For eksempe måtte broen ikke passeres me lem

land og første bropille, så alle kajakroere, også de

urutinerede, måtte ud i strØmmen.

I adsen og h i n d rede ka p ro ni ngen. Trods blæsten
blev "øvelserne" gennemført med godt humø(.

Fredericia og Strømmen stod lige, så sagen måtte
afgøres ved iodtrækning, som Fredericia vandt."

Ved klubmesterskaberne, der blev afviklet B. september samme år, var det ikke meget bedre
"10.000 m blev roet fra klubhuset rundt bøjen ved
kabelfabrikken og til olietårnet ved Strib i hård kuling,
der rejste en ret skrap sø navnlig i Stib bugten, så der
kunde ikke blive tale om ret megen kaproning, da
:

deltagerne havde arbejde nok med at holde baaden
paa ret køl og kæmpe sig gennem sØen."
I det hele taget har det ikke været nogen dans
på roser at ro kajak i de år. Egon Dyg har fortalt,
at når de skulle ud at træne om vinteren, satte
de en spand is ind til optøning i klubhuset, så de
lige kunne få "et bad'i når de kom ind. ( Hvis det
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Passerseddel
En historie

Krigs-mat
Det har nok også været svært at holde dampen

oppe i klubben på det organisatoriske plan

fra 1940 viser de besværligheder man

kæmpede med: To ka.jakroere fra den daværende
kajakklub Ternen i Odense var på vej til Svendborg. De skulle 1'1. juli passere Lil1ebæltsbroen og
måtte i den anledning henvende sig på Lillebæltsbroens lodsstation for at få en passerseddel,
som de kunne vise mandskabet på det tyske marinefartøj, der kontrollerede trafikken på bæltet.

Bad ien spand is
Nogle af de strengeste vintre, Danmark har ople
vet nogensinde, gjorde det hellere ikke nemmere
at ro kajak i krigsårene. Bæltet var iset ti langt hen
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eliers var lykkedes at finde en våge med åbent
vand at sætte kajakkerne ud i).
På generalforsam lingen i oktober 194A :.;,lrc " Peter
Petersen om WC og bad". Kasseren bemærkede, at
man vai'ved at spare penge sammen, men at tiden
ikke var gunstig, da materialerne var meget dyre.
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krigsårene. På den ordinære generalforsamling i
april 1941 kom der kun seks. "Svinger" blev igen
valgt til formand i stedet for Erland Nielsen, der
var "bortrejst". Et a ndet bestyrelseisesmed lem
var også "bortrejst." Årsagen er der ikke berettet

noget om i den gamle protokol, men det har
sikkert haft noget med krigen at gøre.
Der blev heller ikke sat store rekorder med roede
km i krigsårene. I sæsonen 194'l blev der roet i
a|t 4.912,5 km på 480 ture. Andreas Lind roede
mest med 792 km på 53 ture. Se v om danmarksmesterskaberne det år b ev afholdt i Odense, var
Strømmen ikke repræsenteret, og det kneb også

med deltageisen på pinseturen og ved træffestævnet 'trods glimrende vejr".
Svær at vælte
William Pedersen, der var medlem af kiubben fra
1938 til 1943, har fortalt om den tid. Kajakkerne var
mest hjemmebyggede, og hans første kajakvar
bygget af "Bulde/'Worsøe. Det var en ordentlig
skude, der, som William beskrev det, "vejede 6t ton

Fællesskab på trods
Trods krig og hårdt vejr, blev der fortsat hoidt
stævner. I l9a2 både træffesrævne og stort
kaproningsstævne for de store byer på den.lyske
Østkyst til og med Århus og kystbyerne på Fyn.

Ambitionsnlveauet fejlede ikke noget, og k ubben tilbød at være vært for kredsmesterskaberne
i 1943. Som en forberedelse indbød Fynskredsen

til instruktionskursus lB. april, hvor forskellige

og var bedst egnet til styrketræning". Farten var
det så som så med, men stabiliteten var en fordel,
når bæltet skulle krydses. William har fortalt om en

kapaciteter havde indlæg om sport, sundhed
og træning. Som afslutning på kurset blev der
vist kajakfilm, som blev kommenteret af den

episode, hvor han og to andre startede en lørdaq
aften kl. 23 mod weekendhytten og blev over-

daværende danmarksmester Bernhard Jensen,
der roede for Odense.
Kredskaproningen blev planmæssigt skudt i

rasket af en tordenbyge midt ude på bæltet. De

mistede hurtigt kontakten med hinanden, og der
var nogen spænding på, inden den sidste nåede
ind til den oversvømmede bro ved hytten.
De roede både med gummistØvler og olietøj, og

gang af Middelfarts daværende borgmester og

redningsvestene var kapokveste, der var bedst egnede til at sidde på. Opdriften var ikke imponerende. Klubbens bestyrelsen havde et par år forinden
forbudt roerne at ro i den tunge mundering, men
det var de tre uheldige helte nok ikke klar over, oq
heldigvis gik det godt.

at sætte lnd

"stævnepræsident", Chr. Hansen 11. juli 19a3 kl.
14.00 og blev afviklet ganske efter programmet.
"Der var en del blæst, rnen regnen ventede med

til sidste løb'.
Desværre var der ikke stor deltageise ved præmieoverrækkelsen og det efterfølgende bal, da
mange af deltagerne havde måttet tage tidligt
hjem på grund af krigstidens 'uregelmæssige

toggang".

Fra venstre danmarksmester Bernhardt _Jensen, Børge ltlaler oq Karl Nielsen
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Trods besværlighederne med transport lykkedes det at holde gang i fællesarrangementerne
med Kolding, Fredericia og de øvrige lokale
vandsportsklubber under hele krigen. Der blev
arra n geret travetu re, orienteringsløb, nytårsfest
med stuvende fuldt hus på Hotel Vestfyn, fastelavnsfest iTaulov m.m. Træffestævnerne blev
også afviklet under krigen, og som noget nyt

tabte Middelfart tovtrækningen, men brillerede
med en 2. plads i kajakdisciplinernei 1944.

skidt for Strømmen, hvis tyskerne havde overta-

qet klubhuset.

Hilsen fra kongen
Trods genvordighederne havde klubben kræfter
til at holde jubilæumsstævne 20. august 1944for
at fejre de første ti leveår. Vejrguderne var for en
gangs skyld venligt stemte. Stævnet blev afviklet
i "tropisk varme', og 400 tilskuere glorde det til
en stor publikumssucces.
Selve jubilæet blev fejret med et ordentligt

Fjenden banker på
Krigen og de tyske tropper påvirkede så rigeliqt
kajaklubben. Weekendhuset havde været udsat
for hærværk og kunne ikke sættes i stand på
grund af krigstidens materialemang el, og i 1944
kom lenden rigtig tæt på kajakklubben. I den
gamle protokol står der 28. februar: "Værnemag-

brag afen fest på Hotel Vestfyn søndaq den
deltog samtlige
honoratiores inden for kajaksporten, og pressen
var repræsenteret med journalister fra datidens
tre lokale dagblade. Under festen blev der sendt
en hilsen til kongen, og senere på aftenen indløb
'der genhilsen fra Amalienborg !"
3. december. Tilsyneladende

ten ser på vores klubhus, men rykker heldigvis
ind i lllums kiosk." Det havde været temmelig

-'

Uddrag af protokol
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med mange roede kilometer og god deltage se
ka

i

pron ingsstævner.

lsær blev Andreas Lind fremhævet og der blev

udtrykt håb om, at han næste

år

vi

e kunne

e"ob'e er [y.srresrerskab.

Handicap, VM og OL
Samme Andreas Lind fik ideen til "handicaproning',

:'

/'*

,.tt,;.5

',

/d-f"':t

Den startede i 1947 og har medvirket til stigende
IF t

.l'i$;.u*,'*-:'tt'"

.'.,.

. if|*
.ir'

interesse for kaproning. Han var også skyld

i,

at

klubben måtte ryste op med en ny langturspokal,
da han fire år i træk havde roet flest ki ometer og

r;;'' r':':

r'

derfor havde vundet pokalen til ejendom.
En lil e bemærkning fra protokollen i 1948 vidner
om, at det stadig var vanskeligt at skaffe materie
Det b ev foreslået, at klubben indkøbte to pagajer, da "et medlem, der havde ødelagt sin pagaj,
havde ventet i tre måneder på at få en ny". Det
afholdt nu ikke klubben fra at deltage i konkurrencerne.
På generalforsamlingen I oktober 1948 kunne
formand Svend Åge Pedersen på 'sin gemytlige
måde" konstatere, at der sam et var roel 12.141
km. stØrste afia , 1.562 km, blev præsteret af
Andreas Lind. To medlemmer erhvervede kajak
mærket i bronze, to i sØlv og to i guld, mens 6t

Efter krigen

medlem fik langtursnålen iguld,

Endelig sluttede krigen, men der var stadig nog e

restriktioner med begrænsning af roområdet og
åbenbart også et badeforbud, der forhindrede
de sædvan ige aktrviteter med eskimovendinger
o.s.v. ved stævner. Formanden kunne derfor i sin
beretning konstatere, at sæsonen havde været
lidt mager både med hensyn til roede ki ometer
og stævner. Medlemsta let var på det tidspunkt
57 passive og 36 aktive.
Trods et overskud på 203 kr. fra nytårsfesten
kneb det med k ubbens Økonomi og åbenbart
også med medlemmernes. Medlemmerne blev
på genera forsamllngen 29. april 1946 opfordret
til at skaffe flere "passive klubmedlemmer" og i
Øvrigt indbetale deres kontingent "noget mere
villigt'i da "restancerne var stØrre end nogen
slnde før".
På efterårsgeneralforsam ingen samme år
fremgår det af protoko len, at det trods dår igt
vejr havde været en god sæson for klubben
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Andreas Lind på

3.

pladsen iVlr,4 i

195A

;

Erik Brandt med den olympbke fakkel

Andreas Lind indfriede ihøjgrad klubbensfor
ventninger ved at få en tredjeplads ved VM i 950.
Egon Dyg b ev indva gt i k ubbens bestyrelse, og
de to vlste de naeste år så stor styrke på kapro
ningsbanerne, at de b ev udtaget til OL i 1952
i Helsingfors. På grund af udtagelsen måtte de
1

medlernmer. De skul e have løbet med den
olympiske ild til og fra stadion i Midde fart. Nu fik
Bent Jeppesen og Erik Brandt den ære i stedet.
Desværre lykkedes det ikke Andreas [ind og
Egon Dyg at gennemføre løbet ved OL trods en
god start.

aflevere en anden eftertragtet tjans til to andre

Nær-død og genoplivning

:..,trjir:li.å. 1i:rii

Fra 196211) 1967 er der tilsyneladende sket en
gradvis stagnation i Strømmens aktiviteter, og
med emstallet i sæsonen 67/68 var helt nede på
otte..la, klubben blev endda omtalt som "afgået

ved døden" i forbundets b ad.
'1967
|
indtrådte [au Larsen i k ubbens bestyrelse.
Allerede året efter satte han sig som '16-årig i
formandsstolen, og der blev han til 1988. Dermed startede en ang opblomstringsperiode for
ka,1akklubben Strømmen. Formandens interesse

for kajaksporten kom ikke af inqentinq. Hans mor,
Lil i Knopp, havde roet kalak i mange år på konkurrenceplan. Hun havde endda været udtaget
rilvM i 1949.
Allerede i 1968 var der ved at komme gang i
sagerne igen, og klubben f k to førstep adser samt
en anden og en tredieplads ved Fynsmesterskaberne. Den ene af førstepladserne stod Lau selv
Lau Larsen
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Sænket og udgået
i 1970 blev det lnternationale Gudenåløb afviklet for
tredje gang med cirka 200 deltagere fra hele Skandinavien, England, lrland og Holland. Der deltog fire
mand fra Strømmen på den lange distance, sorn
denganq var på 17 km. En af de fire, som hed Henning E. Larsen, udgik under dramatiske omstændiqheder, idet han kort før Silkeborg biev påsejlet oq
sænket af en følqebåd,
'1

æresdiplom for sin aktive indsats for k ubben.
Med sine kun 19 år var han den yngste modtager
af denne hæder nogensinde.
Allerede to år efter start, Øb Si denyt ind
økonomlske vanskeligheder, og der var tvivl, om
det kunne fortsætte. He diqvis b ev problemerne
klaret med frivillige tl skud fra medlemmerne, så
bladet kunne eve vid-^re
i

Sildenyt
De næste l0 år var en god periode for Strøm
men. Der blev roet mange ki omete; klubbladet
5i denyt kom på gaden i 1969,8ro øbet b ev gen

skabt i 1970, en stor lest blev holdt i an edning af
klubbens 40 års fødse sdagi 1974, og t 1977 blev
der sat gang i kalakpolo.
Bro øbet havde lkke været afholdt i otte år, men
fik fra starten god ti slutning fra jyske klubber.
lsær roere fra Silkeborg som var ubeskedne nok
trl at sætte srg på de tre fØrstep adser. Til forskel
fra det gam e bro øb på tre km var det nye på
otte km, og det gik rundt om begge broerne.
Formand Lau blev hædret med forbundets

Fyn rundt
gang i mange år tog en kajakroer fra Strømmen I 1971 den clrka 300
km lange tur rundt om Fyn. Det var klubbens tidligere formand, Ernst Nielsen,
der klarede turen på fem dage. Joe Dyg
måtte stoppe i Munkebo med en fiberFor første

skade i ryqgen.
12 år senere, i 1983, forsøgte en toerkajak
for første gang at ro Fyn rundt. Den star
tede i Korshavn sammen med sejlbådene. Turen skulle foregå i etaper med skiftende besætninger, men desværre var
vejrguderne ikke mlldt stemt, og toeren
nåede ikke helt i måI. Men næsten - den
tilbagelagde 260 af de 300 km.
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Skulder ved skulder
[au fik I ]971 nedsat minimumsa deren for
ungdomsmedlemmer fra 16 til 12 år, og det
resulterede i stor ti gang af helt unge. Klubhuset
var ved at være for småt, så der b ev nedsat et
byggeudvalg til at undersøge mu ighederne lor
at bygge et nyt ved Sildemarken. Kommunen var
positiv, men kunne ikke yde noget ti skud.
F ere medlemmer kom tti 1972.Cika20børn
me lem 12 og 15 år prøvede at ro kajak. Over
ha vde en me dte sig ind, Der kom til at mangle
grej, selv om klubbens fem enerkajakker og to to
ere blev suppleret med pnvate både. K ubhuset
b ev stadig mere trangt, og t 1973 forsøgte man
lgen hos kommunen. Der var brug for 1,4 mio
kr., og nu var kommunen viliig til at h;æ pe, men
kun med en ramme på 1.1 mio kr. Ansøgninger

bedre. Der var stuvet 47 kajakker sammen på 32
regulære pladser, og man b ev enige om, at StrØmmens fremtid lå på en mu ig ny marina ved Houg.
1 1976 var klubhuset ige ved at futte al Nog e tid
lige morgenvandrere fik a armeret brandvæsnet,
der ordnede sagen, så den helt store katastrofe
blev undgået. Kun toi et og baderum blev raseret.
En total nedbrænding på dette tidspunkt kunne
muligvis have aflivet k ubben helt på qrund af den
dårlige økonomi.

På museum

lidt på materielsituationen
bevilgede kommunen 1.260 kr. som
skulle bruges tilvedliqehold og indkøb
For at h1ælpe

afet

stk. K2 Ribelle fra Struer kajakbyg-

geri. Denne meget smukke finerkajak
eksisterer stadig og er efter en gennemgribende restaurering udlånt til
Lystfartøjsmuseet i Troense. Her er den
udstillet sammen med tre gamle enerkajakker, der også ejes af Strømrnen.

om tjlskud fra tipsmidlerne og diverse fonde gav
ikke rigtig noget resultat. K ublivet blomstrede
alligevel, og der var lkke sjældent 15 kalakker i
samlet flok på bæ tet. Der var på dette tidspunkt
63 aktive med emmer.
Den store ti gang af unge bevirkede, at formand
Lau meget rigtigt så, at der manglede voksne
aktive

ti

qedie. Formand Laus bror, Bo, druknede,
efter at han kæntrede med en plastjolle
ud for Kongebrogården. Han havde værel ved at samle bøjer ind efter Broløbet.
Samme år fik klubben for første ganq

i

10 år en danmarksmester i 500m K'1.
Den stærke ungdornsroer, Elisabeth "Jacobsen, indtog sejrsskamlen og vandt
også sølv på 2.500 m. Desuden blev
hun udtaget til de nordiske ungdomsmesterskabrer i Sverioe. I 1975 vandt hun
DM : (1 på såvel SOO-m som 2.500 .n og
det samme i K2 sammen med Grit fra
"Pilen". Fra de nordiske urgdomsme
sterskaber i Norge samme år hjemtoq
hun to førstepladser og en tredjeplads
t.l kluoben.

"at give klublivet et mere stabtlt præg ag

slå bro over den såkaldte qeneralonsklØft

".

40 års jubilæum
) 1974

Sorg og sejr
I 1973 overgik der klubben en stor tra-

havde klubben eksisteret i 40 år, og det

skulle fejres med maner. Der blev sendt 243

person ige lndbydelser ti reception og fest på
Kongebrogården ud ti gamle med emrner, som
man håbede ville deltage og måske få lyst ti1 at ro
kajak lgen. Festen blev en stor succes med mange
gamle medlemmer. Både "Svinger" og Svend
Worsøe var til stede, og Ernst Nie sen frk overrakt
DKF's æresdiplom forT0 års utrætte igt arbejde for
kajaksporten.
Pladsforholdene i k ubhuset var doo ikke blev-^t

I 1982 lykkes det
Ende ig, efter 1O årsforsøg på at få et større hus
og snak om udflytnlng af klubben ti den nye
marina ved Houg lykkedes det at få projektet
gennemført, Arkitekt Vagn Mø er tegnede det
nye hus, og Strømmen flyttede i 1982. Det har

Nuværende klubhus opføres i l9B1/82
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Fakta

I 1976 var en kajakpolo
afdeling på trapperne i
Vejle,

oq Odense rum-

Iede med lignende planer for at tiltrække nve
medlemmer. Middelfart
og Svendborq var oqså

med på ideen, så

der

kunne dystes indbyrdes
i denne nye disciplin inden for kajaksport.

Peder Hansen satte ny

klubrekord

med

flest

roede kilometre nemiio
i alr 2.600 km. I vinterers løb ik kluboen finansieret og bygget otte polo kajak<er. oq allerede
19/ / deltog man i konrurencer i Odense og Hambo"g.
'1978
I
havdeTour de Gudenå 10 års jubilæum med det største deltagerantal nogensinde nemlig
910. Srrøm'nen satte si'r egen delLagerre\ord med 25 roere og rO n1ælper..i4 q"nn"n føtl
løoene og hermed blev Strørrmen næsrbedsre klub i lour de Guoenå.
Sæsonen gav ik<e nogen,ekord på kilomerersrat:sLikken ned 1Zl31 roede kirometre. lormand
Lau saLLe sig med 1 617 krr. på dette års førsteplads.
| 1981 blev der holdt DM i MaraLhon Miodeliart, Der blev eL perlel.r stævne, som k,ubben fik
megen ros for. Vejret viste sig fra sin bedste side, og økonomien balancerede.
;

givet nye mu igheder for klubbens medlemmer,
som har noget af Danmarks bedste kajak rovand
lige uden for døren.

sær er det en stor

forde for de mange nye kajak

roere, at de ikke ska starte karleren med at kaste
sig ud i strømmen iGrimmerhyttehullet. De kan
i stedet begynde med fredellge rundture i "Sandkassen'l og behøver først bevæge sig ud på dybe
re

vand, når den lornødne ba ance er indarbe.ldet.

Støtteforening og klubbus
l983 b ev der stiftet en stØtteforening for Kajak
klubben Strømmen. Foreninqen konstituerede
sig med Erik Rasmussen som formand og gik
straks i gang med at løse klubbens presserende
transportproblem, Der b ev stemt dørklokker
I

hos byens forretningsdnvende som velsignede
stØtteforeningen med 9.000 kr. De blev anvendt til
indkøb og renovering alen bedaget 12 personers
l ord bus. Renoveringen blev foretaget af støtteforen ngens formand.
Bussen blev flittigt brugt i to-tre år, men til sidst
blev den for dyr at ved igeho de og måtte skrottes.
Klubbens bus
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50 år og nye kajakker
1984var den største begivenhed klubbens 50
dagen blev der
afholdt reception i klubhuset 3. december oq
indbudt 350 gæster ti1 en jubilæumsfest i Lilårs fødselsdag. For at markere

lebælthallen l. december.
Af de fem "gamle" fra 1934 deltog Svend Worsøe,
og han ho dt en tale om klubbens start. Ta en er
desværre ikke bevaret for eftertiden.
Jubi æumsgaver fra Albanifonden, Bikuben, og
Gals Klint Camping gav klubben mulighed for
nogle tiltrængte kalaklndkøb. Der blev købt en
Lancer og en ny tur-toer, og så blev det besluttet
at kØbe den 4-kajak, der var ud ånt til k ubben af

forbundet.
Klubben havde en gæld på cirka 700.000 kr. efter
k ubhusbyggerlet. Gælden skul e afdrages ved

hjæ p af havneafgifter, som k ubben stod for at
opkræve i Kongebrohavnen og Gammel Havn.
Men det kneb lidt med at finde nok medlemmer,
der hel ere ville opkræve havnepenge ved lystsej
lerne end ro kajak i sommerhalvåret.
Ved generalforsamlingen i 19BB overlod klubbens

mangeårige formand, Lau Larsen, formandsposten

til Blarke Dyg. Men han blev som næstformand
i bestyrelsen, og året efter blev Lau igen valgt ti
formand. Det var også lykkedes at finde en ny re
daktøt der vil e påtage sig arbeldet med Sildenyt.

Lidt af hvert
I

1994 sendte klubben Peter Allengren

og de to Svenningensen brødre i træningslejr i Frankrig i et par uger. De tre
besåtte de Øverste pladser på ro statistikken rned mere end 2.000 roede kilometer det år.

Den 3 december 1994 kunne Srrømmen fejre sin 60 års fødselsdag ved en
reception i klubhuset. Der var sendt invitationer ud til en del gamle mediemmer. Svend Worsøe måtte melde afbud
grundet sygdom, men et af kiubbens
æresmedlemmer, Egon Dyg, mødte op
med frue og overrakte klubben en van*
drepokal, som skulle uddeles til et medlem, der havde qjort en særlig indsats
hvert år.

Tour de Thurø 1995 blev foreslået omdØbt til "Tortur de Thurø". Hanne og

Lene fulgte '?eres sædvanlige taktik
med at vælte ved nudiststrandqn og
måtte dele en flaske vin inden de kom
påret køl igen" - ifølge Sildenyti

De unge hentede meda jer hjem i 9O'erne, og de
voksne gik også ti den. Klubben mønstrede 46

blev ansat som klubtræner, så der blev satset
meget på konkurrenceroningen op ti stævnet.
Desværre var vejret ganske elendigt, og lndtægten
fra ø - og madsalg glippede. Klubben måtte kon
statere et underskud på 1 1.000 kr efter stævnet.

deltagere iTour De Gudenå og 32 roere h.jembragte to guld- en sølv og to bronzemedaljer til

Konkurs

9O'erne bedst på udefronten

k ubben.
På

hjemmefronten gik det knap så godt i den

periode. Der var svigtende deltagelse i handicaproningen, og der manglede instruktører ti at uddanne nye kajakroere. Klubben havde af samme
grund sagt nej ti sko eroning. På trods af disse
genvord g heder kun ne der al llgevel konstateres
en nettoti gang på 23 medlemmeri 1991. Statistikken viste et samlet antal ki ometer på 31.880 som
var præsteret af 105 aktive med emmer.
1992fk k ubben tllladelse ti at afholde DM, og
al erede i efteråret 1991 blev der oprettet en del
udva g til at klare den store opgave. Jan Kortsen
i
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Det begyndte generelt at knibe med økonomien
i klubben. Der var dyre lån i klubhuset, og da
kommunen selv ville til at opkræve alle havneaf,
gifter i de kommunale havne, manqlede der cirka
50.000 i kassen pr. år til at betale renter og afdrag
med. Klubben blev begæret konkurs.
Men helt galt gik det ikke. Der blev lavet en ny afdragsordning med Middelfart Sparekasse og Real
Danmark, og kommunen overtog bygningerne,
som heldigvis stadig skulle være ti rådighed
for kajakroere. Bestyrelsen tog konsekvensen af
situation en og forslog en konti n gentforhøjelse
på generaiforsamlingen i februar T993.
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til at udskifte klubbens
materiel, så bestyrelsen indførte regler for brug
af klubbens både. Herefter kunne Kl "tlldeles
de enkelte aktive for en kortere eller længere
periode til træning eller konkurrencedeltagelse".
K4 og K2 kunne "kun tildeles enkelte dage til
Der var ikke penge

træning og mod forudbestilling". Brugerne var
'forpligtet til at vedligeholde det tildelte materiel
og til at anmelde fejl til bestyrelsen".
Ligesom det var skidt med Økonomien, var det
skidt med rengøringen. Det kneb gevaldigt med
at få ryddet op og opretholde en rimelig rengøringstilstand i klubhuset, så bestyrelsen måtte
lufte tanken om karantæne til de formastelige,
og det blev forsøgt at få indfØrt en turnusord
ning med rengøringen.

et forsøg på at kapre nye medlemmer blev der
holdt Åbent Hus 1Z ma.j. Vi fik foromtale i avisen
ogfV2, og 30 gæster på dagen. Men der var kun
seks både til rådighed, så det gjalt om at være
kreativ for at få det til at hænge sammen.
I

Rundt om tusindårskiftet
Årtusindeskiftet bød på nogle forandrinqer i
klubben. Mads Foged blev til valgt formand for
Kajakklubben Strømmen i stedet for Claus Sven
ningsen, der satte sig på næstformandsposten.
Lau forlod bestyrelsen efter at have været med
uafbrudt siden 1968. De fleste år som formand for
kajakklu bben.
Steen Andersen påtog sig både posten som "for
mand for klubhus og materiel" og som redaktør
af Sildenyt, der herefter b ev beriget med nog e

Trange

tider

ubbådene var efterhånden i en lidt sørgelig
stand. Det hlalp lidt, at Bikuben velsignede
klubben med penge til en ny Tracer. For at få
iidt bedre muligheder for at klare det efterhånden omfattende reparationsarbejde blev der
etableret et værksted med udsugning, så der
K

kunne laves glasfiberarbejder. Desuden blev der
lavet nye bådstativer, og herved skabt en del nye
bådpladser.
Claus Svenningsen overtog formandsposten efter Lau Larsen ved generalforsam ingen i februar
1996 og kunne konstatere, at det på konkur
renceplan gik rlgtig godt i klubben. Klubben fik
en del nye medlemmer det år, men det kneb

med at fastholde dem efter begynderroningen.
Derfor opfordrede bestyrelsen de gamle medlemmer til at tage de nye med på vandet for at få
dem intergreret i klubbens iv.
generalforsamlingen i 1997 måtte kassereren
endnu engang fremlægge et regnskab med røde
tal på bundlinien grundet afdragene til Middelfart
sparekasse. Det lunede dog idt, at Amtssparekassen gav klubben 1.500 kr. til nye paga.jer og Albanifonden gav 9.000 kr til en ny klubkajak. Materiellet
blev mere og mere nedslidt, selv om Ulrik lbsen
kæmpede en hård kamp på det nye værksted for
at holde flåden intakt. Det blev forsøgt at sælge
"Kajakaktier" med pålydende af 50, 100 og 200 kr.,
men salget gik vist ikke særlig strygende.
På
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meget muntre indlæ9.
Klubben fik en hjemmeslde, og webmaster Henning Asmussen kunne efter de første tre måneder
registrere omkring 500 besøg på siden fra hele
verden, heraf 18 besøg fra øen Tonga på den an
den side af klodenl Mest besøgt var siderne med
stil lin gen i handicap og kilometerstatistikken.
Ka.jaklubberne i Trekantområdet forsøgte at
genoplive tidligere tiders Træffestævner med
en såkaldt "Trekant Cup", men det kneb med

opbakningen. Ved det sldste stævne, der blev
holdt i Middelfart, kom der en del fra Fredericia,
men kun to fra Kolding, så der var desværre for
lidt interesse for tiltaget.
Ved generalforsamlingen i februar 2000 kunne
det konstateres, at klubben nu bestod afturroere, hvoraf nogle ganske vist stillede op i de
gængse løb rundt i landet. Men de unqe, der
ville bruge al deres fritid på at træne og ro i kap
kajak, var der ikke flere af i klubben.

Svagstrømmen
2002 blev der etableret en seniorgruppe for
mænd +60 og kvinder + 50. Det skete med det
formål at få flere i denne aldersgruppe på vandet,
så de kunne finde ud af, hvor godt det er derude.
For at undgå aldersdiskriminerende betegnelser
og alligevel signalere en vis ydmyghed iforhold til
klubbens unge løver og løvinder navngav gruppen
sig selv SvagstrØmmen. Selvfølgelig har gruppen
|

hver mandag sommeren igennem, hvcr erfarne
roere følges med mindre erfarne, bidrog dengang
som nu til at højne det sociale liv i klubben.

Optur og flere både
Den medlemstilgang, der startede med 20 nye
medl.^mmer fra2aU-02, og som tilsyneladende
fortsætter, har betydet, at klubben har fået en

Silverlake i Dalsland i Sverige

ikke kunnet undgå diverse forhånelser såsom: 'Hvrs
I

hører noget, der knirker og prutter, er det en afSvag

strØmmens gutter", og at vi vist ror i Ro-latorkajakker.
I starten var der tre m'er og to k'er, men efterhån
den mødes 10-12 stykker fast hver tirsdag året
rundt til morgenkaffe, en ro tur og fælles frokost.
Nogle af k'erne er gået helt over gevind og mun-

trer sig med frivi lig vinterbadning under roningen.
Gruppen har brugt et par vintre på at rydde op på
lofterne og restaurere fire gamle trækajakker, der
er udlånt til LystfartØjsmuseet på Valdemar s ot.
Nogle af "SvagstrØmrnerne" har påtaget sig tjansen
med at qøre rent i klubhuset året rundt. Der har

betydeligt bedre økonomi. Både Lån og kassekre
dit er afviklet, oq en del af klubbådene er blevet
udskiftet med nye og mere tidssvarende både. De
mange nye kajakroere har derfor siden haft mulighed for at prØve forskellige typer klubbåde.
I 2003 blev der indkøbt to Coastlinere, 6n Fenja
65 og 6n Cobra toer. lsær de nye Coastlinere var
og er populære hos begynderne på grund af
deres gode stabilitet. ndkøbene betød, at der
måtte en stØrre gennemgang af alt materiellet til
for at skaffe plads til de nye både. Både, der var
brugbare, b ev sat i stand, nogle gamle Slendere
ra 7O'erne blev so gt og lernet fra klubben, og der
blev sat nye stativer op i alle ledige h1ørner.
Steen overlod redaktionen af Sildenyt til Arne
Hansen for at prøve at få noget mere gang i ung

været arrangeret fællesture tll Dais and i Sverige,
SiLkeborgsøerne og Friedrichstadt i Nordtyskland,

domsroningen sammen med sin datter, Lærke, og

lnstruktlan i havkajakfør ltlenorca tut

Trækajakker ved klu bh uset

N/artln.

Havkajakkernes indtog

Kajaktest Fyn rundt

Der blev stigende interesse for at ro i havkajak,

Tre af "SvagstrØrnmerne" havde længe talt om at

og bestyrelsen bød denne disciplin velkommen

i

klubben. Andre steder var man mindre fremsynet
med det resultat, at havkajak-interesserede bare
oprettede nye klubber e1ler, hvad værre var, blot
tog på vandet uden forudgående instruktion. Det
1å i det hele taget StrØmmen meget på sinde, at
nye med emmer blev godt integreret. Kaffeturene
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ro en tur rundt om Fyn, og 26 ma) 2003 så det
ud til, at vqlrguderne agde op til en mild uge. Så
Hagberdt, Mogens og Kjeld startede fra klubben
kl.9 og roede mod nord. Hagberdt og Mogens
havde lånt Coastlinere hos Ernst i Grels, og (eld
havde lånt en træhavkajak af Mikkel Hvid fra Waterline Adventure. Et af formålene var at afprøve
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en angtur inden klubben købte
dem, og Kjeld vi e prØve en havkajak i stedet for
den gamle kapbåd "Limford| der ikke er egnet
tl langture.
Efter perfekt rovejr de fleste af de seks dage, turen
varede, ankom de tre ti klubben k. 2'l på dag
6. Det værste, de var ude for, var en meter hØje
bølger ud for Helnæs, men det kunne konstateres,
at både Coastlinere og en Strip-Built cedertræs
havkajak var velegnede til den type kajakroning.
Coast inere på

Velkommen

tilnye

Klubbens bestyrelse har lagt megen vægt på,
at nye kajakroere skal have en posltiv oplevelse
al erede første gang, de sidder i en kalak. Og
de skal føle sig velkomne i klublivet, når de har

gennemfØrt begynderlnstruktionen, F ere artik er
I klubbladet tyder på, at det er lykkedes nogenlunde godt.
De senere år er det mest voksne mennesker, der
har fået øjnene op for kajakroningens mange

mullgheder. Det har knebet lidt at fastholde de
unge. De viser megen ildhu i starten af foiløbet
både med træning og kajakpo o, men efter en
tid fa der mange af dem for et af de mange andre
tilbud, der er for sportsaktiviteter, eller de starter
på uddannelse udenbys.
K ubben har i mange år stillet sig til rådighed med
skoleroning. Det har fortrinsvis været nogle fra
Svagstrømmen, der har kunnet påtage sig denne

vigtige opgave, da det foregår i arbejdstiden.

Endelig en pige
2004 startede handicapronlngen som sædvanlig den anden onsdag i maj, men der var alligevel
I

noget, der ikke var, som det p ejede at være. Reg
lerne var b evet ændret, så a e havde en chance

for at vinde, og sådan at den roer, der havde haft
den største forbedring af øbstider gennem hele
sæsonen, ville vinde. Det resu terede i, at der b ev
meget stØrre interesse for at de tage, og at der
var op til 25 med og i gennemsnit T5 hver onsdag. Da regnskabet blev glort op og pointene
talt sammen ved afslutningen af de 14 handlcapløb, der var blevet gennemført i saesonen, viste
det sig, at øbet for første gang nogensinde var
blevet vundet af en pige, Sara Dyg på 1B år. Også
fæ esspisningen efter ronrngen hver onsdaq var
eILe' ^ånden godt besøgr.

Nyt løb
Det var ogsåi2aa4,at et nyt løb blev sat i søen.

udfordring på cirka 300
km rundt om Fyn på syv dage. Det første år blev
turen testet af tre kvinder og 19 mænd. De startede i Svendborg, og med ophold i alle de større
kystbyer k arede de hurtigste turen på 29 timer,
Sea Challenge Fyn var en

mens de sidste bruqte 50 tlmer. PrØveturen
foregik i fint vejr, hvad man ikke altid kan regne
med. Året efter, hvor løbet var åbent for alle, var
vejret ikke nær så godt, og mange måtte udgå.
Fra Strømmen var der kun 6n deltager, Karen
Inger, der desværre ikke gennemførte grundet
de hårde vejrforhold.

Ny formand og nye medlemmer
Ved standerstrygnlngen 2005 kunne det konstateres, at medlemstallet var steget ti cirka '160,
og hvert lille hjørne var efterhånden udnyttet i
''itl":1.

§l!l§åi.

bådhal en.
I februar 2006 blev der valgt fem nye medlemmer til bestyrelsen, og Mogens Hansen afløste
Mads F-oged iformandsstolen. Mogens introducerede et nyt projekt," PUF - | - GANG' Det går
genere t ud på at afdække, hvor ti gængelige
lokale foreninger er for børn og unge med handicap. Konkret for Strømmen gik det ud på at se
på mulighederne for at indsluse denne borger-

gruppe i Strømmens klub
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iv.

medført et stigende reparationsarbejde for reparationsholdet. Der gøres et stort arbejde, der ikke
ser ud til at have nogen ende. Måske er der med
formandens ord for mange, der er "forbrugere af
andres indsats"?

Venteliste og pladsmangel
Strømmen var efter kommunalreformen blevet
kajakklub i en væsentligt stØrre Middelfart
Kommune. Kombineret med den meget store
interesse, man kunne aflæse af en venteliste på
Nye roere på kursus

nstruktØrerne havde stadig travt. Med 30 nye
på begynderkursus og 20 på venteliste fortsatte
ti gangen tl kajaksporten. Reparationsholdet
havde travlt med at holde klubbens materiel
brugbar stand, og husforvalter Kurt flyttede ka
.lakker rundt for at få p ads tll fire nye Coastrunnere og to havka.jakker. De b ev døbt ved stander
hejsningen i 2006 og navngivet af Inger Kragh
med navne fra den nordiske mytologi. Senere på
året købte kLubben yderligere tre havkajakker, der
i

også b ev døbt af lnger Kragh.
In

st r u kti
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45 i foråret 2007, var det yderst aktuelt at rette focus mod fremtiden, og de muligheder og tilbud
k ubben gerne vl e kunne give nye kajakroere.
Der var nu fem aktive instruktører, der kunne un
dervise de nye, men da l2 ud af et samlet antal
på 30 aspiranter i 2006 faldt fra, blev det beslut
tet at sætte kursusgebyret op så frafa det kunne
minimeres. Pladsmangelen var mærkbar. sær var
det stærkt presserende med mere oplagsrum til
kalakker. Det var ikke b evet lettere for husforvaiter Kurt, efter at der i 2006 var b evet købt fem
nye havkajakker og fire Coastrunnere, og hvert
lille hjørne var nu fyldt op med kajakker.

lnger Kragh døber nye kajakker

For meget skidt
Den accelererende benyttelse af klubhuset betød,
at rengøringen var blevet for dårlig. Det havde i
en periode været forsøgt k aret ved frivi lig indsats

blandt kLubbens med ernmer, men resultatet var
ikke ti fredsstillende. Derfor lavede bestyrelsen

igen en aftale med nog e af 'SvagstrØmmerne',
der nu soignerer klubhus og toiletter hver tirsdag
morgen året rundt til alles tilfredshed.
Den flittige brug af klubbens kajakker har også
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Forsøg med succes
Strømmen blev i 2007 udvalgt af Dansk Kano- og
Kajakforbund som 6n af fire klubber til at deltage
i Pro;ekt Klubvækst. Det gik ud på at finde ud af,
om en kajakklub med en saltvandsindsprØjtning
fra DKF kunne forø9e sit medlemstal til 200 på
et par år. I den forbindelse blev der indkøbt en
gummibåd med påhængsmotor til træningsbrug.
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Dorthe t.v. og Steen og Martin i England

kajak, et kursus. Der b ev et forårshold på 12 personer og lige så mange, der roede fem eftermiddage å to timer iefteråret. En del af disse deLtagere ønskede at fortsætte i klubben, og det gav
anledning til nogen debat om, hvilket regelsæt
der skulle gælde for deres optagelse. Debatten
endte I en bes utninq om at lade de ettere øvede
roere gennemgå en hurtigere optagelsesproces.

Strømmen udvider
Klubben anskaffede yderligere frre nye kajakker i
løbet af 2007 til erstatning for tre gamle Tracere,
der b ev solgt på en auktlon i foråret. Efterhånden
var det tyde igt for enhver, at der var et meget stort
behov for at udvide klubbens opbevaringsrum
ti kajakker, så der blev nedsat et byggeudva g.

Verdens hårdeste
Le Man 2006 blev for første gang

vun-

det af en kvinde, Dorte Søndergaard,
der med 103 km på 6t døgn distancerede de øvrige 42 deltagere. Der blev i alt

præsteret 1.653 km. §amme år deltog

Det skulle behandle fors ag fra medlemmerne og

to af klubbens medlemmer, Steen An-

komme med en indstilling på generalforsamlingen

dersen og Martin Kristensen, i et af ver
dens hårdeste kajakløb i England nemlig et cirka 210 km langt løb fra Device
til London. De gennemførte på qodt 22
timer med en gennemsnitsfart på 9 km

februar 2008. lndstilLingen kom til at yde på, at
der skul e bygges et hus på 19 x 6 m med p ads til
godt 100 kajakker og gummibåden.
Nybygningen blev lukket inden udgangen af året
og var klar ti indflytning i begynde sen af2009.
Ydeiligere fem nye både blev købt, heraf tre kapbåde for at tilgodese unge med denne interesse.
Ti gangen til klubben var med B0 på vente iste i
starten af 2008 større end nogensinde før.Derfor
besluttede bestyrelsen at gentage øvelsen fra
årelfør med at ade lettere øvede gennemgå en
i

itimen. I 2009 deltog Martin igen i løbet, denne gang sammen med Pernille
Svane. De klarede turen på 21.27.35.

Båden blev betalt af DKF. De 200 medlemmer blev

nået inden udgangen af 2aa8, og klubben har
skrivende stund 2'lO medlemmer.
Projektet skul e også sætte fokus på: Medlemsfastholdelse, ungdomsarbejde og nytænkning.
Et andet projekt blev også rea iseret i 2O0Z Det var
Middelfa rt Kom m u nes projekt "Su nd hed ndefra'l
hvor kommunen tilbød ansatte, der gerne vi le ro

fra h-^le landet.

Klubben har fået

Havkajakved Odden

i

i
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rtigere optagelsesproces.

Interessen for at ro havkajak er vokset stil e og

roligt, og nogle af klubbens roere er også medlem
af Landsforeningen Havkaja kroerne. Otte af dem

deltog i forårstræffet, der fandt sted ved Helnæs
Strandcamping med deltagelse af cirka 100 roere

Unge kommer

- unge går

Kajakklubben Strømmen blev startet af voksne,

og i manqe år var klubben domineret af voksne
roere. Men i 1968 satte en kun 17-årig roer sig til
rette i formandsstolen. Det var Lau Larsen, og
han blevipladsen i27 årlil 1995 med kun etårs
pause i det lange forløb.
l1970fikden unge formand nedsat minimumal
deren for ungdomsmedlemmer fra 16ril 12 år og
så kom de unge. Den store medlemstilgang fortsalle i 1972.20 unge mellem 12 og 15 år var ude
at prØve kajakroningens glæder, og mere end
halvde en meldte sig ind. Det resulterede hurtigt i
mangel på grej, selv om klubbens fem enerkajakker og to toere b ev suppleret med private både,
der blev stillet til rådighed for begynderne.
Det gik så godt med at få unge ind i klubben, at
formand Lau meget rigtigt så, at der manglede

skulle der rigtige kajakker til i forsøget på at få
gang i denne holdsport. Der bJev også indkøbt
to børnekajakker til de yngste.
Kajakkerne kostede 26.000 kr., og da kommunen
ikke ville give noget tilskud

til denne aktlvitet,
måtte bestyrelsen i gang med at finde sponsorer. Det lykkedes at få aftaler i stand for et beløb

på godt 12.000 kr.
For at få gang i polospillet tog Steen Andersen
og tre andre fra Strømmen til Odense, hvor der
var godt gang i aktiviteten på dette tidspunkt.
Polo kajakkerne b ev leveret i efteråret, og det
gav lige de unge roere 14 dage at træne i, inden

Strømmen skulle deltage med et hold ved DM
i Aalborg. Det lykkedes med nød og næppe,
og med hjælp fra Odense folkene vandt holdet
oven i købet en kamp.

voksne aktive til "at give klublrvet et mere stabilt
præg og slå bro over den såkaldte generationskløft".

Medaljehøst

i90trne

starten af 90' erne kom der en større flok
ungdomsroere ind i k ubben, og der kom mere
gang i konkurrencedeltagelsen. Det var mest de
to Svenningsen-brødre, der stod for resultaterne
på robanerne. De vandt både DM og Nordiske
I

mesterskaber. De deltog også i EM og VM for
juniorer. Den bedste pige i klubben var på det
tidspunkt Anne K..lensen. Hun vandt flere DM
og NM for ungdom.
Sidst i 9O'erne var det [ærke Andersen, der var
klubbens bedste bud på meda jer. Hun vandt
sølv på Tour de Gudenå i 99 og samme år to
gange sølv ved DM.
Så klubben har haft ungdomsroere med
fremme i en lind strøm. Vores lokale rovand
har fostret mange gode maratonroere, da de
unge har været vant til bølger og strØm. Modsat
mange af deres konkurrenter.

Nyt forsøg på hvervning
Som et rytforsØg på at tiltrække flere medlem-

mer i aldersgruppen 12-18 år, købte klubben
10 poLo kajakker. Det var prøvet tidligere med
nogle hjemmebyggede "badekar", men nu
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Sikker instruktian

Det var besværligt ( og dyrt ) at finde en svØrnmehal til polo træning, men det lykkedes at leje
Feriebyens bassin. Det var ganske vist ikke stort
nok til polo kampe, men anvendeligt til træning
En søndag stillede seks unge under 15 år til
træning, så strategien så ud tiL at være lykkedes.
Desværre manglede der en ildsjæl til at fastholde de unge, så det kneb gevaldigt med at få
gang i en stabil udvikling på området.
Ved generalforsamlingen ifebruar 2000 kunne
det konstateres, at klubben nu bestod afturroere, hvoraf nogle ganske vist stillede op i de
gængse øb rundt i landet. Men de unge, der
ville bruge al deres fritid på at træne og ro i kap
kajak, var der ikke flere af i klubben.
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Ung kappestrid

Før eller efter

Træning iErritsø

arrangeret træningstur

Senere blev polo-kajak træningen fast forankret
i svømmehallen i Erritsø, og der kom mere gang
i træningen. Det foregik i samarbqde med Fredericia kajakk ub, og Strømmen kunne i vinteren

6.-2 december

20A1/A2

sti

e

til træning med otte mand i snit.

Men det kneb stadig at få nogen til at holde gang
i discip inen og få uddannet instruktører. lkke
desto mindre var a le enige i, at det var væsent igt
for k ubben at få den helt unge gruppe med.

ti

Kalundborg, og den

tog Karina fra Fredericia og

Brian

Salomonsen fra Strømmen med otte unge af sted
til fællestræning og taktiksnak med ligesindede
fra Kalundborg De havde en oplevelsesrig tur, og
selv om denne og andre lignende ture til andre
klubber ikke gav store resu tater konkurrencemæssigt, gav det de unge deltagere god fø ing
med kajakkerne, og flere skiftede til kap kajakker
den efterfø gende ro sæson på bæltet.
i

Da årets beqynderhold havde afs uttet deres

Ungdomsafdeling
2002 besluttede lanne Laigaard og Steen
Andersen at gØre et forsøg på at lave en egent
llg ungdomsafdeling i klubben. Der b ev to tre
I

ugentlige træningsture og deltagelse i diverse
stævner for unge. Der b ev lndledt et samarbejde
med de andre klubber i Fynskredsen om en må
nedlig trænlngssamling i Odense Kajakklub.
Der var stor tilslutning fra de unge, og i 2003 var
der i gennemsnit 10 unge ti træning pr, gang. En
hyggeturti Gamborg sam ede 19 unge og tre

kursus, var der pludselig i a t 19 unge, der stillede
op ti ungdomstræningen. Dette krævede fem
voksne trænere. "Svagstrømmerne' påtog sig at
prØve at ho de materie let nogen unde i orden,
og det var noget af en opgave med så mange til
at slide på det.
Desværre ebbede tilslutningen fra de unge noget

ud i løbet af 20a5. Så aktiviteten dalede maerkbart
ungdomsafdelingen de næste par år.

I

Børnene kommer

trænere.
Så der var p udselig kommet liv i den e ers så
stille k ub. Der b ev indkøbt børnekajakker, både
tur og kapbåde. Det næste par år blev påsken
brugt på DKF-'s Powerpåske, som var en trænings-

stor lnteresse for kajakpolo i vinterperioden.
K ubben fortsatte i 2008 udskiftninqen af både

samling for unge fra hele Danmark. Desværre
ebbede tilslutningen ud, og Hanne og Steen
stoppede som trænere i 2005.

med indkøb af fem nye. Heraf tre kapbåde for at
ti godese unge med denne interesse. Og Amalie
begyndte i september med at træne de unge,

2007 kom der en del børn, som gerne ville gå til
kajak, og Sara og Tine har sørget for at holde styr
på tropperne. Desværre har der ikke været særlig

der havde lyst

Gang

ipolo

I vinteren 2003-04 så det ud til at lykkes at få
gang i kajak polo igen. Der var pludselig otte

unge.juniorspillere, der stillede til trænlng i Erritsø
15-17. Der b ev også

svØmmeha hver søndag fra
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til

ære at ro

hurtigt i de nye både.

Ungdomsafdelingen har i 2009 fortsat de gode
takter og har et llle men stabilt hold, der deltager i den ugentlige træning samt i forske ige
stævner rundt om i landet.

