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Sildenyt er drevet af artikler fra medlemmerne!

Så har DU nogen emner, oplevelser, arrangementer eller aktiviteter som skal med i Sildenyt, så hold dig ikke
tilbage med at sende billeder og tekst til: sildenyt@kajakklubbenstrommen.dk
Deadline for næste blad er 15. september - bladet udkommer 1. oktober.
Vil du have lagt emner op på hjemmesiden, kontakt da Naja Overballe på mail: naja.nichlas@stofanet.dk
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Formandens klumme

SÆSONEN 2019

af Claus Svenningsen

Vinteren nåede knap nok at få fat denne gang, og i
skrivende stund her i starten af Marts har man en
fornemmelse af at sæsonen så småt er startet.
Ved Generalforsamlingen blev der valgt 3 nye ansigter til bestyrelsen, demokratiet i klubben fungerer
og det er sundt med løbende udskiftninger da flere
får mulighed for at stifte bekendtskab med den del
af foreningslivet, dejligt med så stort et fremmøde
til denne festdag for foreningslivet. Ikke mange klubber kan mønstre så mange engagerede medlemmer
i det daglige, det være sig til småopgaver i klubben
eller større arrangementer som naturens dag og
Fænø Rundt. Altid stiller i op og det med et smil på
læben.
Året vil blive præget af den nye Marinaplan som
vi hver dag ser sig udfolde allerede nu. Vores eget
byggeri i form af en helt ny bygning indeholdende
flere kajakpladser samt et opvarmet værksted med
udsug, forventer vi påbegyndt i efteråret 2019. Det
er en stor beslutning og mange ting blev vendt og
drejet inden et stort flertal til Generalforsamlingen
stemte ja for projektet. Jeg har nu en god mavefornemmelse for at vi, når sidste sten er lagt, lander et
resultat alle kan være stolte af.
Mulighederne i det eksisterende klubhus som
fremkommer når vi rydder kajakkerne samt værkstedet bliver næste store punkt for medlemmernes
indflydelse og arbejdskraft – mere om det efter
sommeren hvor vi starter denne proces op med et
medlemsmøde.
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Vi er en stor klub med mange medlemmer – ca. 400
i skrivende stund. Det placerer klubben i top 10 i
Danmark på dette parameter. Jeg tror der er mange
årsager til at vi lykkedes med at være en attraktiv
klub og idrætsaktivitet. Først og fremmest er vi en
rummelig klub med mange imødekomne medlemmer – det kan mærkes når man kommer som ny. Vi
har et dejligt farvand med mange muligheder for
ture, områder med læ men også udfordrende vand.
Klubben har et bredt udvalg af kajakker i god stand,
ikke mindst takket være en god økonomi, men også
takket være de flittige kajakreparatører der huserer i
de kolde vintermåneder og sommer dage.
Vi skal arbejde videre på det gode fundament vi alle
har bidraget med de seneste mange år. Frivilligheden skal bære ambitionerne, for det ER vores fritid
vi har valgt at bruge sammen.
Jeg ser frem til en sæson med masser af hyggeligt
samvær med jer medlemmer og til at møde nye
interesserede børn og voksne som i år vil stifte bekendtskab med vores dejlige idræt. Husk at bidrage
til fællesskabet hvor i kan og har overskud, tag gerne
fat i udvalgenes kontaktpersoner eller os fra bestyrelsen – der er altid brug for jeres engagement.
Hold øje med aktiviteter, ture og fester på Rokortet.
Med håb om og forventning til endnu en fantastisk
sæson på vandet og i klubben, ønskes alle en pragtfuld sæson 2019
Hilsen
Claus Svenningsen, Formand.

Referat fra Generalforsamlingen
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Sæsonstart

Klargøringsweekend

Standerhejsning

Årets klargøringsweekend kommer til at løbe af
stablen lørdag den 6. april og søndag den 7. april.

Vi afholder standerhejsning lørdag den 13. april.
Kl. 10.00 er der fælles morgenmad.

Meld dig gerne som frivillig til denne weekend.
Tilmelding sker på rokort.

Kl. 11.00 vil formanden holde sin tale og vi får hejst
vores klubflag.

af Søren Egebjerg

af Anette Henriksen

Kl. 11.30 Foretager vi sæsonens første rotur - vær
frisk og ro med.

Standerhejsningsfest
af Naja Overballe

Lørdag den 13. april kl. 19:00
Vinteren går på hæl, og vi glæder os til at skyde
forårssæsonen i gang med et brag af en fest.
Alle medlemmer, nye som gamle er hjertelig velkomne!

Carsten Schleff har det overordnede ansvar for de
udendørs arealer og Hagberdt Knudsen forestår
bygningerne.

Festen koster 150,- pr. person
Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand.
Vi har i år bestilt mad udefra, men vi har brug for
hjælp med anretningen, samt diverse andre opgaver
(se nedenfor).
MEDBRING:
Godt humør, dansesko og evt. drikkelse.
Vi skal bruge hjælp til:
17:30 - Borddækning - 4 personer
18:00 - Anretning af mad - 4 personer
I løbet af aftenen:

Begge dage starter med kaffe og rundstykker, her
bliver der også meldt ud hvilke småprojekter der
skal foretages inde og ude.
Det er et par hyggelige dage, hvor vi får klubben
gjort klar til sæsonen. Der er arbejde til store og
små, kom og vær med til at gøre vores faciliteter
indbydende.

Afrydning efter forret - 3 personer
Afrydning efter hovedret - 3 personer
Afrydning efter dessert - 3 personer
Kaffebrygning efter maden - 3 personer
Underholdning/sjovt indslag - 4 personer
Grov-oprydning lørdag - 4 personer
Oprydning dagen efter kl. 10:00 - 4 personer
Tilmeld dig på rokort senest den 5. april kl. 19:59.
Husk at skrive hvad du gerne vil hjælpe med.
Betal gerne ved tilmelding på mobilepay 4126 6939

SILDENYT FORÅR & SOMMER 2019 // 13

For nye medlemmer

Kunne du tænke dig at ro kajak?
af Annette Hvenegaard

Hvert år midt i marts kommer der en annonce i
Melfarposten, hvor der er en dato for et infomøde i
kajakklubben i starten af april.
I år er det d.2.4.19 kl 18.30.

På dette infomøde vil der være et antal instruktører,
der fortæller om de forskellige kajaktyper, og kan
svare på spørgsmål om de kommende kurser.
Der stilles nogle kajakker frem, som man kan se på,
og havkajakkerne kan man prøve at sidde i.
Nogle medlemmer vil tage noget tøj og udstyr med,
så man kan få lidt råd og vejledning om, hvad det
er godt at starte med. Man kan komme langt med
træningstøj og regntøj!
Hvis man ikke kan deltage i dette infomøde, følger
her en kort gennemgang af forskellen på at ro havkajak og turkajak.
Turkajak
Materiale: Typisk glasfiber men findes også i kulfiber
/ kevlar.
Vægt: 8 – 15 Kg.
Ror: Ja – styres med fødderne
Turkajakken benyttes primært til motionstur, men
kan også bruges til en hyggelig og afslappende tur
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eller længere dagsture.
Denne kajaktype benyttes kystnært, d.v.s. maksimalt
500 M fra land.
Oprindeligt fandtes der i Danmark to kajaktyper –
kapkajakken og turkajakken. Kapkajakken blev som
navnet hentyder til brugt til kaproning og turkajakken blev brugt til ture med madkurven og/eller ture
med overnatning. Udviklingen har medført, at både
turkajakkerne og kapkajakkerne er blevet hurtigere
gennem tiden, hvorfor rollen som ”turkajak” i gammeldags forstand mere er overtaget af havkajakken.
Man kan selvfølgelig stadig tage på madpakketur
eller overnatning i en turkajak.
Vi har i Kajakklubben ”Strømmen” valgt at inddele
turkajakkerne efter om de er meget stabile eller
mere udfordrende.
Havkajak
Materiale: PVC eller glasfiber, men findes også i
kulfiber/kevlar.
Vægt: 15 – 24 Kg.
Ror: Havkajakker findes både med og uden ror.
Roret styres med fødderne.
Havkajakken benyttes primært til en hyggelig og afslappende tur eller længere dagsture med madkurven og/eller ture med overnatning. Man kan sagtens
få motion og pulsen op i en havkajak, men hvis man
vil ro hurtigt er en turkajak et mere oplagt valg.
Havkajakken er også meget benyttet til leg og Grønlandsrul.
Havkajakken har som idé sin oprindelse i Grønland
og er designet til at ro på åbent hav. Havkajakken
er stabil og optimal selv i store bølger. Derfor er der
efter fuld frigivelse ikke nogen begrænsning i, hvor
man må ro i en havkajak.
Sammenfattende kan man sammenligne en kapkajak med en racercykel, en turkajak med en city-bike
og en havkajak med en mountain bike.
Begynderkurser:
Hvert år afholdes kursus for 12 havkajakroere om
tirsdagen og 12 om torsdagen.
Ligeledes kursus for 12 turkajakroere og tirsdagen
og 12 om torsdagen.
Man vælger ved tilmeldingen hvilken type kajak
man ønsker at ro.
Tilmelding foretages elektronisk via kajakklubbens
hjemmeside, og kan først ske fra det tidspunkt, hvor

For nye medlemmer
info mødet foregår, dvs i år d.2.4.19 kl 18.30. Det er
først til mølle og der er en uges frist. Erfaringsmæssigt fyldes holdene hurtigt op.
Samtidig med tilmelding betales for kurset.
På forsiden af hjemmesiden er der, under Nybegynder 2019, en infofolder om henholdsvis tur- og
havkurset.
Lidt uddybning om indholdet:
Svømmehal for nye roere:
Tanken er, at nye kajakroere får mulighed for at
prøve, hvordan man kommer ind og ud af en kajak,
samt prøver at vælte ud af den i varme og trygge
omgivelser. Så det er en god idé at prioritere at
deltage.
Der vises også, hvordan man kommer op i kajakken
igen, og man kan prøve det selv. Der øves videre på
det i undervisningen på havet senere.

Undervisningen på vandet:
Det tilstræbes, at der er 4-5 instruktører på vandet
hver gang, så I er i sikre hænder og har erfaren roer
tæt på.
Udover aftener med undervisning bliver der en
heldagstur med madpakke, hvor man prøver at ro
lidt længere, komme ind og ud af kajakken når man
skal på land. Der øves teknik undervejs.

Omskoling:
I august oprettes kursus over 2 aftener og en heldagstur, hvor turroere kan omskoles til havroere, og
havroere omskoles til turroere.
Så har man efterfølgende mulighed for at ro i begge
kajaktyper.
Om vinteren er der mange medlemmer der ror, iført
egnet tøj til kulden, og desuden er der mulighed
for at tage i svømmehallen med kajakker et antal
lørdage.

Her kan man øve redninger, lave balanceøvelser,
lære at rulle, blive mere tryg i vandet.
Det er også en mulighed for at holde sine færdigheder ved lige.

Svømmeprøven på 600m foregår i havet. Der er
kajakker med, som følger svømmerne tæt.
Prøven:
Til prøven viser man, at man har forstået og kan udføre nogle grundlæggende færdigheder i kajakken,
men det vigtigste af alt er, at man kan redde sig selv
og sin makker, hvis man falder i vandet.
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Handicap

Handikaproning starter igen i maj!
af Torkild Christensen

(dvs. de har mere end 10 minutters ”handikaptid”).
Vinderen hver onsdag er den, som kommer først
over målstregen, som ligger i marinaen. Som sagt,
jo hurtigere man ror, desto senere starttid får man,
og det bliver derfor også mere og mere vanskelig at
vinde handikapløbene.
Handikappokalen er klubbens vandrepokal, som er
uddelt siden 1984. Vinderen får sit navn og årstal
indgraveret i pokalen, og får desuden en klubjakke
og man bliver en del af klubbens personer, der er i
Hall of Fame.

Traditionen tro begynder handikaproning igen først
i maj måned. Der roes 5 km hver onsdag kl. 18.00
sommeren igennem frem til først i september, undtaget ca. 3 uger i juli, hvor de fleste af os er på ferie.
Som altid er der selvfølgelig også i år fællesspisning
efter løbet. Grillen vil være tændt.
Hvad er egentlig handikaproning, vil nogen spørge…
Det er Kajakklubben Strømmens aften med fællesroning, hvor der roes på tid, og hvor man alt efter sit
handikap (dvs. hurtighed) får forskellige starttider og
point. Alle løb bliver brugt til ved sæsonafslutning at
finde en handikapvinder – eller klubmester kunne
man sige. Det er et løb, hvor virkelig alle kan deltage
på lige fod (hav, tur, kap, svagstrøm, ungdom, nye,
hurtigere, langsommere), og hvor alle deltagere
pga. de specielle regler har lige chance for at vinde
en vandrepokal, som uddeles i september. Det er
typisk den person, som forbedrer sin roevne mest
gennem sæsonen, som bliver handikapvinder. Og da
nye roere typisk forbedrer sig markant gennem de
første år, er det også ofte en af de nylige startede,
der bliver samlet vinder ved årets afslutning.
Selve handikapløbet foregår ved at ro 2,5 km fra marinaen ud forbi Odden til lidt før Hindsgavl, vende
omkring en bøje, og ro tilbage til marinaen. Man ror
med den hastighed man bedst kan. Løbet starter
for de første kl. 18.00, og er man hyggeroer vil man
måske være i mål efter ca. 35 – 45 minutter. De hurtige i klubben bliver straffet for at være hurtige, så
de må først starte nogle minutter senere, og enkelte
starter først mere end 10 minutter efter de første
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Vinderen af Handicap 2018 - Brian Henningsen
Vi har haft rigtig mange gode løb hen over sæsonen.
Ved løbsstart lidt før kl. 18.00 ligger alle både sammen ved startlinjen, og der bliver diskuteret forventninger til løbet, der lægges taktik, man får hjælp af
kammerater som ved noget om gode strømforhold,
som kan udnyttes osv. De hurtigste i klubben ved, at
hvis de skal have en chance for at få mange point, så
skal der virkelig kæmpes over alle 5 km, og det kan
omvendt koste en dukkert og svømmetur for nogle
af os – til morskab for de andre.
Som sagt, så er der fælles spisning efter handikapløbet. Vi ser meget gerne, at dem der spiser med,
også bidrager aktivt til at få hele onsdag eftermiddag/aften til at fungere og blive hyggelig – enten
ved at deltage i løbene, være tidtager og/eller ved

Handicap
at bidrage aktivt til forberedelserne til spisningen.
Der skal bruges 2 – 3 personer til tidtagning fra kl.
17.45 til 18.45, der skal bruges 2 personer til at
udregne løbsresultat efter løbet (det tager 15 minutter), og ikke mindst skal der bruges folk til at lave
salater, bage brød, tænde grill, købe grillkød, vaske
op, lave kaffe, rydde op osv. Venligst hjælp til hvor
du kan byde ind. Man vil typisk kunne skrive sig på
til opgaverne til næste onsdag, mens man spiser.

Har du spørgsmål eller er du bare klar til at give en
hånd med lidt mere fast (uden at det behøver at
være hver gang!), er du velkommen til at kontakte
Torkild på mobil 42348103 eller bare en af de andre,
der er til stede onsdag ved handikap.
Vi ses på vandet lidt før kl. 18.00 fra først i maj til
først i september!
De tidligere års vindere kan ses på klubbens hjemmeside under ”Information”, ”Hall of Fame”.
Handikap roes i mange klubber landet over med lidt
forskellige regler. Kajakklubben Strømmens regler er
”gode” for nybegyndere. Den første over målstregen
får 500 point. De efterfølgende i mål bliver fratrukket point svarende til antal sekunder, man kommer i
mål senere end vinderen. Dvs. er man 1 minut senere i mål, får man 440 point. Man kan ikke få mindre
end 100 point, og man får også 100 point for blot at
stille op og være klar ved startlinjen, også selv om
man udgår af løbet. Hurtigere roere får en senere
starttid (handikaptid), som gør at de har meget
svært ved at nå i mål blandt de første.
Man kan lære en masse om strømforhold ved at
deltage i løbet, for der bliver diskuteret strømforhold før hvert løb. Man kan se strømforholdene på
ruten ved at betragte vandet omkring fortøjningspæle og ved at se på, hvordan græsset bevæger sig
på havbunden.

Opdaterede Handicap-regler
af Idrætsudvalget - 2019

Handicap er et kajakløb, hvor alle kan deltage
uanset styrke og alder. Handicap hedder det fordi de
hurtigste roere får sin starttid i forhold til den langsomste roer. Starttiderne bliver reguleret efter en
beregning således alle burde komme i mål samtidig.
Den med flest point igennem sæsonen vinder den
eftertragtede handicappokal og får sit navn indgraveret i pokalen. Er der pointlighed, er det den med
fleste bedste placeringer.
Herudover vil der være månedsvindere, dog undtagen i feriemåneden juli:
Maj månedsvindere udtrækkes 4. onsdag i maj, og
gives til de roere, der deltager i den bedste fight ind
over målstregen.
Juni månedsvinder vil være den roer (K1 eller K2)
som har forbedret sig mest på ro tid fra sæsonstart
til sidste onsdag i juni, ved minimum at have deltaget 6 gange.
August månedsvinder er den nybegynder der har
deltaget flest gange i sæsonen, opgjort efter den
sidste onsdag i august. Er der flere, der har deltaget
samme antal gange, trækkes der lod.
Hvem: Alle kan deltage.
Hvornår: Afholdes hver onsdag. Første gang er den
første onsdag i maj. Sidste gang er den første onsdag i september. Første start er kl. 18. Der aftales
inden sæsonstart, hvilke 2 onsdage der er sommerferie pause.
Hvad: Det er tilladt at skifte imellem alle de kajaktyper, der findes. Hvis man både i sæsonen ror K1 og
K2 får man point i det bådnummer, man stiller op i.
Man må gerne bruge GPS eller ur.
Hvor: Banen er 5 km. Man ror ud forbi Odden. Der
vendes 2,5 km ude om bøje der ligger i vandet.
Bøjen skal man have på sin venstre side i vendingen.
Det vil sige du skal vende fra kysten og ud.
Hvordan: Du melder dig til tidtagerne. Du bliver noteret og får din starttid samt bådnummer. Vær gerne
klar ved start mindst et par minutter før du skal
starte. Husk din starttid. Dit navn/bådnummer bliver
råbt op og du må starte når der bliver sagt GO... >
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Fænø Rundt - kajakstævne
Starttiderne: For roere der har deltaget før, bliver
starttidspunktet for den nye sæson beregnet ved at
den bedste handicaptid fra året før bliver reduceret
til 90 %, og yderligere fratrukket 90 sekunder. Dog
kan man ikke starte før nul tid. Starttiden i de efterfølgende løb udregnes på baggrund af den hidtil
bedste tid. Nye deltagere, som ikke var med året før,
starter den første gang på nul tid, dvs. 38 minutter,
og fra 2. gang starter de også på deres bedstetid.

Fænø Rundt
af Naja Overballe

Fænø Rundt foregår i det naturskønne område
ved Middelfart, kom og vær med til at gøre dagen
sportslig og festlig. Stævnet er for alle, både motionister og kaproere.
TILMELDING:
Blanket findes på hjemmesiden
www.kajakklubbenstrommen.dk, se Fænø Rundt.
Pointgivning: Den første båd over målstregen får
500 point. Følgende både får 500 point minus 1
point for hvert sekund, man er efter første båd i
mål. Derved kan det betale sig at ro hurtigere for at
få flere point. F.eks. A kommer i mål først og B kommer ind 20 sekunder efter. A få 500 point og B vil få
480 point. Man kan ikke få mindre end 100 point,
også hvis man fx kæntrer og udgår.
Nye deltagere, som ikke var med året før, får i første
løb 100 point. Fra løb nr. 2 indgår de på lige fod med
de andre deltagere.
Vurderer tidtageren og personer fra Idrætsudvalget i
enighed, at et løb ikke kan gennemføres pga. blæsevejr, får fremmødte deltagere 100 point.
Hjælper man en væltet roer (som ikke kan klare sig
selv) og herved mister tid og point, vil man blive tildelt point som svarer til gennemsnittet af sine egne
point opnået i sæsonen.
De 2 dårligste resultater/gange man ikke har deltaget i sæsonen, vil ikke tælle med i det samlede
resultat.
Der skal være mindst 5 både til start før et løb bliver
afholdt. De op til 4 både der møder op for at ro, får
dog 100 point.
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Sidste frist for tilmelding er onsdag den 22./5. kl.
18.00
DELTAGERGEBYR: 60,00 KR.
EFTERTILMELDING: +25,00 KR.
Tilmelding bliver registreret ved betaling på mobile
pay: 43105 eller konto nr. 0755 3223605973

Fænø Rundt - Kajakstævne
Deltagergebyr dækker også kaffe og en bolle inden
løbet. Efter løbet kan der købes mad, kaffe og kage.
SIKKKERHED:
Alle skal bære svømmeveste. Der vil være følgebåd
ved Odde kryds. Under stævnet vil der være åben
stævne-/nødtelefon, tag din mobiltelefon med,
nummeret oplyses ved informationen.
TIDSPUNKTER:
CHECK-IND OG UDLEVERING AF NUMRE FRA:
KL. 09.30
STÆVNEINFORMATION:
KL. 10.00
STARTTIDSPUNKT:
KL. 10.30
HÆDRING AF VINDERE:
KL. ca. 13 – 13.30

PRÆMIEOVERRÆKKELSE: Alle der har gennemført
løbet har lige mulighed for at få en præmie med
hjem, trækning efter bådnumre.
Vi har aftalt med Gymnasiet, at man efter at have
læsset kajakker af ved klubben kan parkere på
gymnasiets parkeringsplads (5-10 minutters gåtur til
klubben)
Kajakklubben Strømmen, Østre Hougvej 104, 5500
Middelfart
Hans Holt, Gert Møller og Grethe Møldrup-Koch
NB: I tilfælde af meget dårligt vejr/vindretning,
ændres ruten til kystnær rute uden kryds.
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Klub-information

Ombygning af marinaen
af Flemming Larsen

Marinaen gennemgår en stor ombygning her i 2019.
Det kommer til at påvirke vores færden i klubben, da vores bro flyttes og vores sandkasse skal
udgraves. Vores daglige rutiner med isætning- og
optagning af kajakker er derfor ændret.
Forklaring følger her:
Alle datoer er ca. datoer!
Fra d.d. forventer entreprenøren, at ALLE, der ror i
området gør det yderst forsigtigt.
Dem, der arbejder i diverse maskiner har dårligt
udsyn, så det er svært at se kajakker på vandet.
Vær opmærksom…
Oplever entreprenøren at der er risiko for personskade vil området blive lukket med det samme og
indtil hele arbejdet er overstået. RO FORSIGTIGT!

Broens placering frem til sommer:
11/3
Den RØDE markering er broens nuværende placering
15/3 – 1/5
Broen flyttes måske/sandsynligvis til den GRØNNE
placering.
Når du ror ud fra klubben skal du følge den GRØNNE
linje.
1/5 – 1/7
Hele det lyseblå område og ”sandkassen” er spærret
for kajaksejlads.
Det bliver nødvendigt at sætte kajakkerne i v.
Houg-broen.
Broen flyttes sandsynligvis til den BLÅ placering.
Al roning begynder ved den BLÅ bro og den BLÅ
linje.
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Aktivitet

Pølseturen

af Niels Martin Larsen

Turen er ca. 10 km lang hver vej og er for alle frigivne roere i klubben, samt ungdomsroere, hvis de
følges med en instruktør eller frigivet roer (1:1).

I år afvikles pølseturen torsdag den 8. august.
Traditionen tro ror vi til Føns Roklub, hvor der bliver
serveret grillpølser.

Tilmelding på rokort – husk at skrive om du ror kl.
16 og eller kl. 17.
Kl. 16.00 Afgang for havkajakker (inkl. begynderhav
og ungdom) og turkajakker, som vil have god tid.
Kl. 17.00 Afgang for turkajakker og hurtige havkajakker.
Roerne fra Føns vil ro os i møde og følge os til deres
klubhus.

Hvis du ønsker kun at ro den ene vej, så find en, der
kan ro kajakken den anden vej. Det gør logistikken
meget lettere.
Hvis vi ikke kan få det til at gå op, vil overskydende
kajakker blive kørt på trailer.

Kl. 18.30 Pølser frisk fra grill, salat og lidt at drikke
til. Kl. 19.30 Alle ror hjem igen.
Vi følges ad derned – vi samler op 2 gange undervejs, hvis nødvendigt.
På hjemturen bliver der ikke samlet op. Ingen ror
alene.
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Aktivitet

Havnens Dag

Find aktiviteterne her:
www.vildmedvand.dk/kalender/

Havnens dag afholdes den 25 maj.
Igen i år, vil vi åbne op for vores klub, og vise offentligheden hvad vores klub består af.

De fleste aktiviteter er gratis. Nogle få aktiviteter
koster et mindre deltagergebyr.

af Janus Lindholm Nielsen

100 havne er med
Havnens Dag er en årlig begivenhed i begyndelsen
af juni, hvor Vild med Vand-havnene inviterer alle til
at komme og prøve et hav af gratis oplevelser.
Vild med Vand er non-profit og støttet af Nordea-fonden.
Havnens Dag blev i 2018 afviklet med 1.500 Vild
med Vand-aktiviteter i 93 Vild med Vand-havne i
hele Danmark. Flere end 142.000 gæster deltog i de
mange aktiviteter.

Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
(FLID) og Dansk Sejlunion, der står bag projekt Vild
med Vand.
Vild med Vand arbejder for at inspirere befolkningen i Danmark til at udleve maritime drømme. Bl.a.
ved at åbne lystbådehavnene op og gøre dem til et
lokalt samlingspunkt for oplevelser, fællesskaber og
aktiviteter.
Det er frivillige i de lokale Vild med Vand-udvalg, der
arrangerer aktiviteterne – fx via et tæt, tværgående
samarbejde mellem lystbådehavnenes klubber og
foreninger.
Der vil være masser af åbne aktiviteter i de enkelte
Vild med Vand-havne i løbet af året.

Ca. 100 lystbådehavne er med i projekt Vild med
Vand.
Find en oversigt over havnene her: www.vildmedvand.dk/find-din-vild-vand-havn/
OBS: Havnens Dag er i 2019 rykket til lørdag den 25.
maj – bl.a. grundet sammenfald med helligdage.
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Aktivitet

Le Mans i Kajakklubben
af Niels Martin Larsen

Le Mans er et 24 timers løb i kajak som en pendant
til motorsportens racerløb.
Løbet afholdes i juni måned, normalt i samme weekend som Le Mans i Frankrig.
I år er det den 15. og 16. Juni.
Det er et arrangement som alle medlemmer kan
deltage i uanset om man er ung eller gammel,
nystartet eller erfaren.

Der er hele døgnet mulighed for at få noget at spise,
fx lidt pølse, suppe eller morgenbrød.
Lørdag aften tændes grillen, og der lægges op til
fællesspisning.
Det er muligt at overnatte i eget telt ved klubben
eller holde sig vågen, hvis teknikken er til det kan Le
Mans-billøbet danne kulissen på skærmen.
Til natteroning har vi knæklys. Natteroning er en
fin oplevelse, se det sidste aftenlys gå væk ca. kl.
2.00 for derefter at opleve morgenrøden og fugle i
morgenhumør.

Den primære målsætning er at der hele tiden er en
kajak på vandet, fra lørdag kl. 12:00 til søndag kl.
12:00. Den enkelte roer skal blot ro så meget man
formår, men som i det ”rigtige” Le Mans bliver det
nemt til en konkurrence om at ro længst.
De fleste ror flere ture i løbet af døgnet, mange når
25 - 50 kilometer afhængig af vejrliget. Der er også
dem der ror langt over 100 kilometer.

Præcis kl. 12.00 søndag lukkes for registreringer af
ture, vinderne hædres og pokalen uddeles til den
der har roet længst.
Vi ses på vandet
Aktivitetsudvalget

Når du har afsluttet en tur skal den registreres så vi
løbende kan holde øje med hvem der er på vandet.
Derudover er der en række delmål/konkurrencer/
rekorder der skal afgøres.
Ved at deltage i Le Mans er du med til at styrke
fællesskabet mellem alle klubbens medlemmer. Det
er en oplagt mulighed for begyndere til at få nogle
kilometer i armene og lære nogle af de andre klubmedlemmer at kende. Frigivne roere (C-område)
tager gerne en begynder- eller ungdomsroer med
på en tur.
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Artikel

VM i Portugal - 2018
af Pernille Stenum

Jette Bælum og Pernille Stenum fra kajakklubben
Strømmen klarede sig godt ved VM i Portugal.
Jette Bælum vandt bronze i maraton. Og sammen
med Pernille Stenum gentog hun tredjepladsen i
toer-kajak.

24 // SILDENYT FORÅR & SOMMER 2019

Middelfart: De to danske mestre i maratonkajak fra
Kajakklubben Strømmen har været til VM Maraton
Masters i Portugal. Det blev afholdt i byen Prado ved
Vila Verde, hvor der blev roet på floden Cávado. Det
blev til to bronzemedaljer. Maratondistancen ved
VM er 19,4 km.

Artikel
Jette Bælum roede sig til en bronzemedalje i
et stærkt damefelt. Flere damemasterklasser
startede samtidig. Der var 45 i alt til samme
start, så det er svært at holde øje med hvem,
der er i hvilken klasse, når løbet først er skud
i gang.

Til forskel fra tidligere år roede de i deres
egne kajakker, som var blevet transporteret
de 2800 km. på trailer af Dansk Kano og
Kajakforbund.

Efter løbet troede Jette ikke det var
blevet til andet end en fjerdeplads, men til
sin overraskelse så hun på resultatlisten, at
det var blevet til bronze, så der var grund til
jubel. Hun blev slået af to stærke spaniere.

Så var det ellers bare med at blive klar til
dagen efter, hvor det gjaldt toerkajak
sammen med makkeren Pernille Stenum. De
to Middelfartroere vidste, at der var tre
andre meget stærke toerkajakker med. Det
lykkedes dog Jette Bælum og Pernille Stenum
at ro ind på en bronzeplads kun 25 sekunder
fra førstepladsen.

”Vi er i klubben utrolig stolte af Jette Bælum og Pernille Stenum fra ”kap-kajakkerne” (idrætsudvalget).
De er med til at fremme og udbrede kajaksporten.
De er med til at sætte vores klub på landkortet og
vi kan glædes over at vi i dag er en af de ti største
klubber i Danmark.
Vi spænder vidt i klubben lige fra ungdomsrere over
til ”hygge-roere”, tur- og hav-roere og seniorene
(som her i klubben har kælenavnet ”Svagstrømmerne”), og sidst men ikke mindst vores kap-roere, som
præsterer ekseptionelle resultater.
Vores kap-roere består i dag af et team på ca. 10
roere.”
Janus Lindholm Nielsen
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Aktivitet

Naturens Dag

af Janus Lindholm Nielsen/nd19

Ungdomsroerne
af Malene Kjærsgaard

Naturens Dag afholdes den 8. september, og vores
klub bliver også repræsenteret den dag.
Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings
og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser.
Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år
er temaet ”Mærk Naturen”.
Temaet for Naturens Dag 2019 handler om vores
sanser og bevidsthed. Den kolde vind, den blide
regn, den varme sol, de hårde hagl. Alt det mærker
vi på gåturen eller cykelturen. Vi mærker det varme
sand og marhalmen, der stikker på de bare ben.
Den store glæde, når vi hopper i de kølige bølger. Vi
mærker også de skiftende sæsoner med varme og
kulde.
På strand, eng og i skoven er der hundredvis af
forskellige overflader, som kan genkendes blot på
berøringen. Dunhammer, sten, mos, egebark, sand
og brændenælder er tydelige. Og meget mere
venter på at blive mærket og opdaget. Vi mærker
også stilheden, mørket, oplever det vilde hav, den
frostklare morgen og den fugtige skov.

Kajakklubben Strømmen vil gerne tilbyde børn og
unge at ro kajak i det dejlige Lillebælt. Klubben er
perfekt placeret i Middelfart Marina med en lille
”sandkasse” med lavt vand, der giver et trygt sted at
øve og lege for nye roere.
Der er mange gode ture i området mellem Fyn og
Fænø samt masser af udfordringer til de øvede. I
den daglige træning finder vi også tid til at hygge
og lege!

Mærk naturen ved at bygge en varde af sten eller
pinde. Byg et sandslot eller en havfrue af muslingeskaller på stranden. Skab en skovtrold eller en
skulptur af grene, svampe og mos i skoven.
Mærk glæden ved at være sammen i naturen
omkring bålet, ved rollespil, på svampeturen eller i
overnatningen ude.
Mærk stoltheden – og pulsen – ved at have gået
hele vejen til toppen af bakken, at have overvundet
frygten og klatret op i træet, at have turdet springe
over åen eller svømmet i havet om aftenen.
Mærk og oplev det hele på Naturens Dag!
Hans Havgaard er tovholder for at arrangementet
løber afstablen. Der skal bruges medhjælpere på
dagen og arrangementet vil blive slået op på rokort.
Tilmeld dig, og vær med til at repræsentere klubbens mangfoldighed og vores glæde ved at ro i
naturen.
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Ungdomshold 2019.
Nye ungdomsroere – der gerne vil fortsætte med at
gå til kajak i sæsonen 2019/2020 ‐ får besked i april
måned om at tilmelde sig en abonnementsordning –
det koster 600 kr. om året.
Ungdomsroere, der er på abonnementsordningen,
får besked i april måned om, at der vil ske en automatisk betaling af kontingent (800,- kr.) med mindre
man melder sig ud via hjemmesiden.
Påklædning
En våddragt (neopren) kan klart anbefales – særlig
til havkajak‐roerne, som vil tilbringe en del tid i det

Ungdommen
dejlige kolde vand med redningsøvelser og senere
måske rulle‐træning (grønlændervendinger) Efterår
og forår er det også en god ide med neoprensko/
uldsokker, skiundertøj, sportsbluse/fleecetrøje ,
rojakke (fx løbejakke eller regnfrakke)
og noget til at tage på hovedet.

Alle ungdomsroere bærer svømmevest på vandet
(klubben har veste).

Holdoversigt

Forældre
På børneholdet (om onsdagen) forventer vi, at
forældrene hjælper med klargøring af kajakker samt
oprydning efter roning, da børnene ikke er helt
store nok til at klare det selv.
Ellers håber vi, at alle forældre vil være klar til at
træde til ved behov, når der skal bages en kage og til
kørsel en gang imellem.

Sikkerhed
Klubben forventer, at alle medlemmer har et rimeligt svømmeniveau – det gælder også ungdomsroerne. Når de på et tidspunkt er dygtige nok til at blive
frigivet til at ro uden en træner, skal de kunne svømme 600 meter i havet.
Frigivelse
Hvornår en roer kan blive frigivet (dvs. få lov til at ro
alene inden for et udpeget ro‐område), vurderes ud
fra den enkelte roers erfaring og modenhed og i et
samarbejde mellem forældre og trænere.

Mandag d. 29/4,
kl. 18.00‐21.30 HAV‐UNGDOM 12‐17 år
Tirsdag d. 30/4,
kl. 17.30‐19.00 TUR‐UNGDOM 10‐17 år
Onsdag d. 1/5,
kl. 18.00‐20.00 HAV‐BØRN 8‐11 år
Starttid er det tidspunkt, vi er omklædte og har
fundet kajakker frem ‐ husk, at det tager tid!
Rokort
Alle medlemmer bliver oprettet på Rokort.dk straks
efter indmeldelse i kajakklubben. Hver gang en roer
tager på vandet, skriver man først på rokort, hvilken
kajak og hvilken tur, man tager på.
Der vil blive sendt en mail kort efter indmeldelse
med et login, som kan bruges til at gå på www.
rokort.dk hjemmefra (eller på mobilen).
Det bruges til at tilmelde sig kommende aktiviteter.
INFORMATION
Vi bruger en lukket facebookgruppe, når det drejer
sig om information til alle ungdomsroerne.
Man søger efter gruppen ”Strømmens Ungdomsroere” og anmoder om optagelse.
Derudover vil der være en del kommunikation med
SMS og de enkelte hold kan have deres egen messengergruppe, hvis de finder det smart.
Tilmelding til aktiviteter skal dog ske på Rokort.dk
Har du spørgsmål omkring indmeldelse, kan du
kontakte Malene Kjærsgaard på mail:
malene@outdoorsports.dk
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Aktivitet

Kaptræning
af Pernille Stenum

hygger vi med en kop kaffe/te og måske kage, hvis
nogle har bagt/bragt.
Kaptræning.
Kaptræning, eller mandagstræning, som det også
bliver kaldet, er for alle tur- og kaproere, nye som
gamle medlemmer, der er friske på at give den lidt
mere gas og få pulsen lidt op. Eller for dem, der kunne tænke sig at blive en hurtigere roer på distancen
og måske få en bedre og mere effektiv teknik. Roer
man ”Handicap”, kunne denne træning måske være
en god mulighed for at få en hurtigere tid gennem
sæsonen.

Vi er en flok roere som gerne vil mere end dyppe
pagajen.
Vi kan lide at træne og optimere vores ro-stil, så vi
kan komme hurtigere frem.
Vi tager da osse tid til en kop kaffe efter træning,
hvor vi typisk hjælper hinanden til at rette fejl og
mangler på teknik og vores grej. Vi har tidligere år
også kunne stable en god jule- eller påskefrokost på
benene, hvor vi ror først og hygger os efterfølgende.
Generelt har vi ingen træner, men skiftes til byde ind
med forslag til træning så den bliver varieret.
Målet for Idrætsudvalget er, at flere vil komme og
være med og udfordre sig selv.
Hvis man møder motiveret op til træning og giver
sig selv vil man opleve at de andre roere er næsten
uudtømmelige for fif og tips til en´. Vi hjælper gerne
på vej til at introducere nye roere til stævner og løb.
2-kajak træning.
Det er sjovt og meget motiverende at ro flere i samme kajak, derfor har vi fælles k2 træning i klubben
hver lørdag kl. 9:30 omklædt og klar til at ta ’ på
vandet.
Vi gør det sådan, at du bliver sat i en K2 sammen
med en person så i passer sammen, og så øver vi i at
ligge på ”hænger” af hinanden.
Vi fokuserer på taktisk kajakroning, ”hængning”
og teknik. Træningspasset vil typisk være en tur til
Galsklint camping eller Søbadet – der vil jo nok
være lidt bølger et eller andet sted på turen, så for
at kunne deltage skal du være frigivet.
Tilmelding foregår på rokortet. Efter træningen
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Træningen forgår, som navnet antyder, om mandagen og vil blive slået op på rokortet, hvor man også
melder sig til. Træningen påtænkes at begynde i
løbet af marts, og tidspunktet vil i starten være varierende, så hold øje med rokortet. Når dagene bliver
lidt længere, vil træningen ligge fast klokken 19. Der
trænes ca. en time og afsluttes som regel efterfølgende med snak og hygge for dem, der har tid til
det. Det forventes, at man giver den gas og forsøger
at følge træningen så godt man kan!
Et typisk træning pas vil bestå at et intervalprogram,
der gennemføres på det fladeste vand, der kan findes på dagen. Man ror enten indenfor et begrænset
område, så man hele tiden får samlet folk op, eller
ved at de hurtigste roere slår sløjfer, så der på den
måde forbliver rimelig samling på alle deltagere.
Er der stemning for at man træner teknik eller for
eksempel øver overbæringer, i stedet for intervaltræning, aftales det på dagen.
Så hold øje med rokortet og kom frisk til en god
omgang træning, og vær ikke flov over at vælte! Det
er en del af læringen og tegn på, at man har givet
sig fuldt ud !

Aktivitet
Kajakklubben tilbyder mere end kajakroning.
Fra standerstrygning til standerhejsning kan du
træne fitness på gymnasiet hver tirsdag mellem
18.00 og 21.00.. Det er obligatorisk med forudgående instruktion. Du skal kontakte Pernille Stenum
eller Annette Nielsen for at få en aftale. Der er et
stort udvalg af rigtig gode redskaber, som er enkle
at bruge.
I samme periode bliver der løbetrænet onsdag eftermiddag inden fællesspisningen. Rute og antal km.
afhænger af deltagerne. Alle er velkomne. Vi starter
klokken ca. 17.45.
Hele året kan du frit bruge træningsredskaberne i
klubben. Her er der både mulighed for at styrketræne og ro på ergometer. Ergometerroning bruger
mange, når vejret er for dårligt til kajakroning på
vandet. Men du kan med fordel også træne din
ro-teknik foran spejlet. Bliver du bidt af ergometerroning og kan lide konkurrence, så er der en intern
top 10, som du kan deltage i. Idrætsudvalget står
for indkøb og vedligehold af redskaberne. Har du
ønsker til træningsredskaber– eller spørgsmål til de
eksisterende, så er du velkommen til at henvende
dig til idrætsudvalget.
Havneræs er for alle.
Klubben har i mange år haft tradition for at deltage i
havneræs. Havneræs er en rigtig hyggelig dag, både
aktivt og socialt. Der er også god mulighed for at få
nye kontakter i andre klubber samt man ser noget
andet rovand, som måske kan inspirere til at lave en
tur engang i det område. Deltagere er unge og gam

le, nye og erfarne roere. Hav-, tur- eller kapkajak.
Det er for alle som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveau og holde kontakt til medlemmerne i klubben eller andre klubber. Vi kalder det

et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme
først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til
dem, man måler sig med. Så der er altså både mulighed for at teste formen af i forhold til de bedste
og/eller bare veninden fra ens egen klub som man
måske har udfordret! Man ror 5 eller 10 km.
Paradisløbet. (I 2019 er der 50 års jubilæum for
løbet. Sæt kryds i kalenderen d. 12. maj 2019.)
En ægte forårsklassiker. Silkeborg Kajakklub byder
hvert år i maj velkommen til Paradisløbet. Løbet
foregår på de smukke Silkeborgsøer i noget af den
danskes natur flotteste kulisse med nyudsprungne
bøgeskove.
Kajakklubben Strømmen har igennem mange år
haft tradition for at deltage. Man kan deltage i alle
kajaktyper. Der er en fin trim rute på 12 km hvor det
ligeså meget gælder om hygge end om at komme
først.
Klasser & Distancer:
24 km: Dame & Herre senior + U18, Alle Master
Dame & Herre
12 km: Trim alle over 18 samt Pige & Drenge U14
+ U16
8 km:
Pige & Drenge U12

TOUR DE THURØ – hygge for alle kajaktyper
Hvis du synes Fænø Rundt er et godt løb, så skal du
helt sikkert også være med til Tour De Thurø (Det
er ikke Thurø Rundt løbet - som flere tror). Super
hyggeligt og fint arrangement. Der er mulighed for
fællesspisning om aftenen, hvor der helt sikkert kan
snakkes om grej eller røverhistorier med dem fra
vores klub eller andre klubber.
fortsætter på næste side...
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Artikel - Havkajak
I år er det Lørdag den 8. juni kl. 10.00 i Troense
(Morgenmad og klargøring af kajakker 9.00 – 10.00)
Det er dagen hvor man med høj pagajføring, godt
humør tager den skønne og nogle gange udfordrende tur rundt om Thurø (14km). Den sydfynske natur
kan nydes fra vandsiden hvor hejrer, marsvin også
nyder vandets tilbud.
Ja, nogle tager turen flere gange, idet det jo også er
dagen, hvor man kæmper om pokalen og æren for
de flest roede omgange;))

Alle kan deltage; dog må ikke frigivne roere ikke ro
alene - klubberne har selv ansvaret for sine begyndere. Den enkelte deltager bestemmer selv om han/
hun vil ro en eller flere ture og hvilken vej rundt
man vil – dog smart at holde øje med strømmen da
den kan være kraftig.
Deltagerpris er 25 kr. som dækker morgenmad og
kaffe/the hele dagen.
Morgenmad kl. 9.00 – 10.00 i klubhuset. Madpakken medbringer du selv.
Instruktion kl. 10.00 på havnen i Troense. Ro aktivitet fra kl. 10.30 til 17.30. Fælles middag lørdag aften
Kl 18.30.

Vi håber fra Idrætsudvalgets side at rigtig mange vil
deltage og vi sammen kan få en hyggelig dag.
Så kom frisk og vær med til alle vores aktiviteter.
Hilsen Idrætsudvalget
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Motion, natur og hygge
af Helle Knudsen

Havkajak handler om motion, natur og hygge. Det
fik vi at vide på begynderkurset – og efter det første
år kan vi konstatere, at vi har fået rigeligt af alle tre
ting - men slet ikke nok!
Endeligt! I 2018 fik vi meldt os til begynderkurset
i Kajakklubben Strømmen og reserveret en række
torsdage til at lære det! Det har åbnet nogle helt
nye perspektiver for os – og vi håber, at de kommende begyndere vil blive lige så begejstrede for
havkajak, som vi er blevet. Hvis man ikke har nok i
motion, natur og hygge, så kan man bygge ovenpå med teknik på mange forskellige niveauer, for
eksempel med forskellige slags redninger eller grønlændervendinger. For andre er grejet det vigtigste.
Der kan være julegaveønsker til resten af livet, hvis
man bliver bidt af havkajak. Især hvis man får lyst til
at tage på ture med overnatning…

Hav-begyndernes redningsøvelser i Lærkevig
Motion
Som havkajakbegynder får man masser af motion:
forkert brug af pagaj, gumpetunge selvredninger og
tømning af kajak. Efterhånden bliver man bedre til
at bruge kræfterne effektivt, men alle kan altid blive
bedre til at forbedre teknikken og brugen af kræfter.
Naturligvis kan man deltage i kaproning eller andre
strabadserende aktiviteter, hvis man har lyst. Men
man kan også bare ro sig en tur og glæde sig over,
at man får motion, styrker mave, ryg, skuldre og får
bugt med eventuelle mormorarme - samtidigt med
at man får dejlige naturoplevelser.

Artikel - Havkajak
en strand og spise frokost. Eller nyde en kop kaffe i
smult vande om vinteren, mens marsvinene pruster
hyggeligt i baggrunden. Eller ligge i flåde, dele et
stykke chokolade og snakke om oplevelser - eller
udstyr.

Modige fasaner i jagtsæsonen
Natur
I havkajak ligger man rimeligt stabilt og har tid til
at se sig omkring - selv i bølgegang. Allerede på
begynderturene er det en kæmpeoplevelse at se
kysten fra søsiden - især for os, der ikke har sejlet
tidligere. En super oplevelse er Fænø rundt første
gang eller måske Fænø Kalv, som ikke normalt kan
besøges uden båd. Kolonier af digesvaler, fiskehejrer
og skarver. Fasaner på Fænø, der ikke er bange for
kajakker på nært hold. Vi ser tit marsvin og sæler –
og hvis man er særlig heldig, kan man blive eskorteret hjem til marinaen af en flok marsvin. En helt unik
oplevelse er at tage på aftentur i eftersommeren og
se morild - de lysende alger i havet.

To Valley Sirona’er 16.1 ligger i flåde og snakker
udstyr
Der er udsigt til mange flere dejlige oplevelser, når vi
går ind i en ny sæson med nye ture - med eller uden
overnatning. Og i hvert fald åbner det nogle helt nye
horisonter, nu vi må ro, hvorhen vi vil.

Hav-begyndernes jomfrutur Fænø rundt
Hygge
Hyggen starter allerede på begynderkurset med
kage og kaffe efter strabadserne. Men hygge er også
at tage på ture med andre i en gruppe, lægge til ved
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Artikel - Havkajak

Vinterkajak for begyndere
af Helle Knudsen

Der er ikke mange kajakker omkring Middelfart om
vinteren. Selv på dage med sol og stille vejr er der
kun en håndfuld roere eller to på vandet. Det er en
skam - for jer, der ikke er ude!

For der er alle muligheder for at nyde stilheden,
når der ikke er fræsende speedbåde eller jetski i
Fænøsund. Man kan høre marsvinene pruste, lang
tid før man kan se dem. Man kan få selskab af en
nysgerrig sæl og se fredede fugle på land, til vands
og i luften. Man kan se de flotteste solopgange uden
at skulle urimeligt tidligt op - og opleve de mest
fantastiske solnedgange om eftermiddagen.

Tørdragt eller ej?
Lad det være sagt med det samme: det er IKKE
nødvendigt med dyr tørdragt. Begynderpakken med
våddragt, rojakke og neoprensko fra kajakbutikken
kan sagtens bruges om vinteren. Hemmeligheden
er uld i undertøj, sokker og måske hue og trøje. Selv
om det er et koldt gys at falde i vandet i våddragt,
kan man sagtens holde varmen længe nok til at redde sig selv op - med eller uden andres hjælp. Men
det er en god ide at ro sammen med andre eller ro
kystnært.

Koldtvandskursus
Er man bange for at falde i vandet, er det en god ide
at tage på det koldtvandskursus, som klubben afholder hver vinter. Her er der gode råd at hente i forhold til at medbringe skiftetøj og beskytte sig mod
afkøling. Men det vigtigste er at prøve, hvordan det
er at falde i vandet om vinteren og øve redninger i
det kolde vand. Og ikke mindst finde ud af, hvordan
man selv reagerer i det kolde vand.

Måske tror man, det er nødvendigt at investere i
dyrt udstyr. Måske orker man ikke besværet med alt
det tøj. Måske er man bange for at falde i koldt vand
eller bare fryse fødderne i for længe.

Lag på lag
Hvis man ikke orker alt det tøj, men bare har lyst til
at tage ned i klubben iført shorts og badesandaler,
tage redningsvest på og sætte sig i en kajak - så har
det lange udsigter. Vandet bliver ved at være koldt
langt hen i forsommeren, så der skal varmt tøj til
alligevel. Så hvorfor ikke tage ud nu, hvor der ikke er
så meget støj og trafik - og få naturen for dig selv?
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Artikel - Havkajak

Pinsetur flytter fra Østersøen til
Lillebælt
af Hans Havgaard

Ja, sådan kan et enkelt ”L” nogle gange være med til
at skabe store misforståelser.
Pinseturen kommer i 2019 til at gå til det sydlige
Lillebælt.

Krystalklart vand, bagende sol, lynhurtige hornfisk
og følgeskab af en elegant Østersø-sæl størrelse XXL.
Sådan var vi 20 mand fra Strømmen, som lagde ud
fra den sydøstligste del af Møn i Pinsen 2018 for at
runde Klinten på klubbens traditionsrige pinsetur,
nyde fællesskabet, de kridhvide skrænter og Flemming Larsens velsmurte madder, hvad enten de var
med leverpostej eller humus.
På Mønbroens Camping var vi heldige at få vores
egen lille plet ned mod Stege Bugt med eget køkken,
bord, bænk - og ikke mindst grill til stegning af vores
4 kg oksemørbrad – leveret af en meget tålmodig
Coop-chauffør på Kostervej – og ikke Klostervej en
hel del kilometer længere ude på Møn.
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Artikel - Svagstrømmen

En sæl-som oplevelse på Lillebælt.
af Kjeld Skall Sørensen

Torsdag d. 28 februar var Vagn Hammer og jeg på
en tur på bæltet i et fantastisk forårsvejr. Vi havde
været rundt om Fænø Kalv, og da vi var lige syd for
Fænø fyr, opdagede vi en sæl og stoppede op for at
kigge lidt på den.

Der gik vel det meste af en times tid hvor den skubbede til kajakkerne, pillede ved rorene og næsten
sprang ud af vandet gentagne gange mindre end 1
meter fra os.
Vagn fik nogle billeder af det legesyge dyr, hvor den
er så tæt på, at man se den trænger kraftigt til at
blive ”barberet”.
Den var temmelig nysgerrig kunne vi se, så vi snakkede til den og gned lidt på siden af kajakkerne, og
det varede ikke længe inden den vovede sig helt tæt
på.
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Den fulgte efter os hele vejen ind i Fænøsund, så
hvis der pludselig er noget undersøisk der skubber
til jeres kajak, er det nok bare den der vil lege lidt.

Aktivitet

Reparationsholdet

Tirsdagsteknik

Medlemmer:
Tom Hansen, John Nyeland, Hans Holt, Bjarne Rasmussen, Jan Overballe, Bent Boisen

Tirsdagsteknik er for alle i klubben, det vil sige at
både nybegyndere, øvede og ”de hardcore” deltager
i denne aktivitet.
Tirsdagsteknik starter op efter sommerferien og
fortsætter frem til efterårsferien.
Her bliver der repeteret lidt teori, og der læres nye
teknikker - altsammen i en hyggelig ånd og atmosfære.

af Bent Boisen

Formål med Reparationsholdet:
Løbende vedligeholde og klargøre samtlige af klubbens egne kajakker.
64 tur- kapkajakker heraf 8 børne tur-kapkajakker
40 havkajakker heraf 11 børne havkajakker
Samtlige klubkajakkerne gennemgås i løbet af
vinterhalvåret.

For tiden foregår reparation og vedligehold mandag
(formiddag) og torsdag (både formiddag og aften)
Ved tur-kapkajakker:
Sæderne justeres og smøres.
Alle ror udtages og smøres
Rorliner kontrolleres og udskiftes.
Småskader på skrog repareres.

af Janus Lindholm Nielsen

Som nybegynder vil man få et større indblik i det at
ro kajak, da EPP2 ikke indeholder alle de emner der
findes inden for kajaksportens verden.

I løbet af de ti uger hvor der er Tirsdagsteknik, vil
man blandt andet blive undervist i redninger, bugseringer, Styretag på EPP3 niveau, de forskellige typer
for sculling, ”blæretag” og rulleteknikker.
Derudover vil der være GPS-løb, forhindringsbaner
og diverse balanceøvelser og lege.

Ved havkajakker:
Samme procedure samt
Kontrol af redningsliner – snore
Kontrol af sikkerhedsudstyr (Pumpe, Pagajflyder,
sprayhood mm.)
Pagajer gennemgås og repareres.
Ved større skader sendes bådene normalt til Kajaksmeden i Brejning.
Ved opståede skader eller mangler i løbet af året
repareres disse.

Er du interesseret i at deltage i Tirsdagsteknik, så
hold øje med ro-kort, her vil aktiviteterne løbende
blive slået op, når vi har passeret sommerferien.
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April
Tirsdag den 2/4, kl. 18:30
Info-aften nybegyndere
Lørdag den 6/4, kl. 9:00
Klargøringsweekend
Søndag den 7/4, kl. 9:00
Klargøringsweekend
Lørdag den 13/4, kl. 10:00
Standerhejsning
Lørdag den 13/4, kl. 17:30
Standerhejsningsfest
Søndag den 14/4, kl. 10:00
Svømmehal - TUR begyndere
Mandag den 15/4, kl. 17:30
Klubaften - Ungdommen
Tirsdag den 23/4, kl. 18.30
TUR - Nybegyndere
Torsdag den 25/4, kl. 18.30
TUR - Nybegyndere
Søndag den 28/4, kl. 8:00
Svømmehal - HAV begyndere
Søndag den 28/4, kl. 12:00
Svømmehal - HAV begyndere
Mandag den 29/4, kl. 17.30
HAV - Ungdom
Tirsdag den 30/4, kl. 16:30
TUR - Ungdom
Tirsdag den 30/4, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere
Tirsdag den 30/4, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Maj
Onsdag den 1/5, kl. 17:30
HAV - Børn
Onsdag den 1/5, kl. 18:00
Handicap - Start
Torsdag den 2/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Træk bagsiden af til opslagstavlen, når du sender bladet til genbrug.

Mandag den 6/5, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Torsdag den 2/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Onsdag den 22/5, kl. 18:00
Handicap

Onsdag den 22/5, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 21/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Torsdag den 6/6, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Onsdag den 5/6, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 4/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 4/6, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Onsdag den 26/6, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 25/6, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 24/6, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Søndag den 23/6.
Sankt Hans arrangement

Torsdag den 20/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 27/8, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 26/8, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Onsdag den 21/8, kl. 18:00
Handicap

Onsdag den 21/8, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 20/8.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 24/9, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 23/9 kl. 17.30
HAV - Ungdom

Onsdag den 18/9, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 17/9.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 17/9, kl. 16:30
TUR - Ungdom

KAJAKKLUBBEN STRØMMEN sæson 2019

Tirsdag den 7/5, kl. 16:30
TUR - Ungdom
Torsdag den 23/5, kl. 18:30
HAV - Nybegyndere
Torsdag den 6/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 24/9.
Tirsdagsteknik

Aktivitetskalender for

Tirsdag den 7/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere
Torsdag den 23/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 27/8.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 7/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Onsdag den 26/6, kl. 18:00
Handicap

Lørdag den 25/5.
Havnens dag

Onsdag den 5/6, kl. 18:00
Handicap

Onsdag den 8/5, kl. 17:30
HAV - Børn

Onsdag den 25/9, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 11/6, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Onsdag den 28/8, kl. 17:30
HAV - Børn

Lørdag den 25/5, kl. 9:00
HAV - Nybegyndere – tirsdagshold

Onsdag den 14/8, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 13/8.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 13/8, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 12/8, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Torsdag den 8/8.
Pølsetur

Onsdag den 7/8, kl. 18:00
Handicap

August

Onsdag den 10/7, kl. 18:00
Handicap

Onsdag den 3/7, kl. 18:00
Handicap

Juli

Onsdag den 8/5, kl. 18:00
Handicap

Tirsdag den 11/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Mandag den 30/9 kl. 17.30
HAV – Ungdom

Søndag den 26/5, kl. 9:00
Fænø Rundt

Onsdag den 28/8, kl. 18:00
Handicap

Torsdag den 9/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Onsdag den 12/6, kl. 17:30
HAV - Børn

Oktober

Mandag den 27/5, kl. 17.30
HAV - Ungdom

September

Torsdag den 9/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Onsdag den 12/6, kl. 18:00
Handicap

Tirsdag den 1/10, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Tirsdag den 28/5, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 2/9 kl. 17.30
HAV - Ungdom

Mandag den 13/5, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Torsdag den 13/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 1/10.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 28/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Tirsdag den 3/9, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Tirsdag den 14/5, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Onsdag den 2/10, kl. 17:30
HAV - Børn
Tirsdag den 28/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Tirsdag den 3/9.
Tirsdagsteknik

Tirsdag den 14/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Mandag den 7/10 kl. 17.30
HAV - Ungdom

Lørdag den 15/6, kl. 12:00
TUR - Nybegyndere - tirsdags +
torsdags-hold

Onsdag den 4/9, kl. 17:30
HAV - Børn
Onsdag den 29/5, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 8/10, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Tirsdag den 14/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere

Onsdag den 4/9, kl. 18:00
Handicap
Onsdag den 29/5, kl. 18:00
Handicap

Tirsdag den 18/6, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Tirsdag den 18/6, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 17/6, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Onsdag den 15/5, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 8/10.
Tirsdagsteknik
Torsdag den 30/5, kl. 9:00
TUR - Nybegyndere

Søndag den 8/9.
Naturens Dag

Onsdag den 15/5, kl. 18:00
Handicap

Onsdag den 9/10, kl. 17:30
HAV - Børn
Torsdag den 30/5, kl. 17:30
HAV – Nybegyndere

Mandag den 9/9 kl. 17.30
HAV - Ungdom
Torsdag den 16/5, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Onsdag den 14/8, kl. 18:00
Handicap
Mandag den 19/8, kl. 17.30
HAV - Ungdom
Tirsdag den 20/8, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 16/9 kl. 17.30
HAV - Ungdom

Onsdag den 11/9, kl. 17:30
HAV - Børn

Tirsdag den 10/9.
Tirsdagsteknik

Lørdag den 26/10.
Standerstrygning

Tirsdag den 18/6, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere
Onsdag den 19/6, kl. 17:30
HAV - Børn
Onsdag den 19/6, kl. 18:00
Handicap
Torsdag den 20/6, kl. 17:30
HAV - Nybegyndere

Denne kalender er
vejledende, tjek altid
op på RO-KORT!

Tirsdag den 10/9, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Juni

Tirsdag den 4/6, kl. 16:30
TUR - Ungdom

Mandag den 3/6, kl. 17.30
HAV - Ungdom

Lørdag den 2/6, kl. 9:00
HAV - Nybegyndere - torsdagshold

Torsdag den 16/5, kl. 18:30
TUR - Nybegyndere
Mandag den 20/5, kl. 17.30
HAV - Ungdom
Tirsdag den 21/5, kl. 16:30
TUR - Ungdom
Tirsdag den 21/5, kl. 18:30
HAV - Nybegyndere

