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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

GANG I KLUBBEN!

af Flemming Larsen, formand
Solen skinner, vandet er fladt og temperaturen er
over 20 grader. Det er da de optimale betingelser for
en dejlig tur på vandet. Coronaen er ved at slippe sit
tag omkring os og vi kan være mere sammen end i
den sidste tid. Jeg er sikker på, at det bliver en super
sommer.
Den nye kajakbygning
Der er i denne tid ved at blive lagt sidste hånd
på kajakbygningen. Byggeriet er gået godt og der
har været en god dialog igennem hele processen
mellem bygherre, rådgiver og kajakklub. Der har dog
været lidt udfordringer med Corona og vejret, der
har drillet pga. det meget våde forår. Håndværkerne
er færdige og den endelige opgørelse er lige på trapperne. Økonomien holdt og der er kun kommet de
forventede ekstraudgifter (bortkørsel af forurenet
jord samt tilkøb af ekstra fliser).
Knap nok var håndværkerne færdige før en håndfuld
af klubbens medlemmer gik i gang med at klargøre
kajakpladser og udenomsarealer. En kæmpe tak for
det store arbejde, der allerede er lavet. Det varer
ikke længe, før det nye hus kan tages i brug. Det er
ikke meget, der mangler.
Nu skal vi have kigget på nogle af arealerne omkring
kajakbygningen. Hvor skal der være kajakstativer,
gangarealer, skyllepladser, cykelstativer m.m.? Det
er bl.a. noget af det, der bliver spurgt til. Vi vil rigtig
gerne høre alle de gode spørgsmål og ideer. Derefter ser vi lige tiden an, så vi lige ser, hvordan de nye
faciliteter fungerer i klubbens hverdag.
Der er kommet nye låse på den nye kajakbygning
Det betyder, at alle skal have opdateret deres nøgle
før den virker til de nye porte. Mere information om
dette senere.
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Aktiviteter i klubben
I dette forår har der desværre ikke været den samme aktivitet i klubben som der plejer. Coronaen har
sat en kraftig dæmper på vores aktivitetsniveau.
Der har dog været gang i noget. Ungdommen har
f.eks. holdt online samlinger med forskellige temaer
som Banko, müesli-bagning, fællesdans og fotokonkurrence. I den forbindelse er der lavet en lille
video, der kan findes på
Dansk Kano og Kajakforbunds
facebookside:
https://www.facebook.com/
watch/?v=940669209720507
se videoen
skan og Book
ce
a
F
på

Svagstrømmen har også været i medierne. I sidste
nummer af ”Kano & Kajak”-bladet fra DKF var der
en stor artikel i bladet omkring Svagstrømmen.
Hvordan er den opstået? Hvad laver de? Hvem har
glæde af Svagstrømmen? Tak til alle bidragsyderne.
Artiklen kan læses på hjemmesiden, hvis ikke du
allerede har set den i bladet.
Nu, hvor restriktionerne er blevet lempet, håber
jeg, at vi får gang i en masse aktiviteter. Hermed en
opfordring til, at alle slår ture og aktiviteter op på
rokort. Vi håber at kunne afholde nogle super fede
arrangementer i efteråret, hvor der forhåbentlig
også kommer en masse nye medlemmer på begynderholdene.
God sommer til alle.
Vi ses på vandet!
Flemming Larsen,
formand

Information

Fotograf: Ole Larsen

CORONAREGLERNE I KLUBBEN

Klubben følger kommunens retningslinjer.
På hjemmesiden ligger et link til kommunens
retningslinjer. Desuden gælder de almindelige
centrale regler selvfølgelig også.

Følg med i opdatering af reglerne på rokort og
hjemmeside.

Specielt for klubben:
- Der er sat max. antal personer på lokaler og
motionsredskaber.
Vi vender tilbage til de almindelige vaskeregler.
- Klubveste skal stadig vaskes med vand og sæbe.
- Håndklæder til afvaskning af kajakker må benyttes igen.
- Gæsteroning er tilladt igen.
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Ombygning af klubhus
af Flemming Larsen

Nu skal vi i gang med processen vedr. ombygning af
klubhuset. Første step er godkendelse af projekttegningerne ved den ekstraordinære generalforsamling
den 15. november.
Vi, bestyrelsen, har tidligere fremlagt en plan for
processen frem mod 15. november (se proces-planen andet sted i bladet). Det er vigtigt, at du siger
til, hvis du har ideer eller forslag til forbedringer
af processen eller oplæg, så det kan komme med
inden vi skal stemme den 15. november.
Bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne skal
stemme om projektet inden vi kontakter kommunen
vedr.:

Vedr. økonomien.
Vi har søgt kommunen om 750.000,- til ombygning. Desuden er forskellige sponsoransøgninger
ude diverse steder. Vi afventer svar. Vores rådgiver,
Henrik Pennerup, har foretaget nogle økonomiske
beregninger – Hvad vil byggeriet koste?. I tabellen er
et estimat (2020-priser incl. moms) på økonomien
vedr. byggeriet.
På næste side kan du se det forslag til plantegning,
der blev fremlagt på informationsmøde den 18. juni.
Skriv til bestyrelsen, hvis du har forslag til det fremlagte. I tabellen sammenlignes antal indvendige m² i
den nuværende bygning med de m², der vil komme i
det nye klubhus.
Mvh. Bestyrelsen

1. Skriftlig godkendelse af overdragelsen. (Vi har
fået det mundtligt)
2. Lånegaranti til ombgningen. (Vi har fået mundtligt, at det med stor sandsynlighed er muligt)

Budget Kajakklubben Strømmen 2020
Indtægter
Indtægter i alt
Udgifter

Kontingent
Øvrige indtægter
administration, forsikringer mv.
Udvalg
El, vand, varme, reno. og vedligehold

Udgifter i alt
Resultat før afskrivning og renter
Gæld afskrivning og renter
Årets resultat

v. 376 medlemmer
2020
-524.000
-150.000
-674.000
100.000
300.000
150.000
550.000
-124.000
104.000
-20.000

Forslag til finansering af byggeriet
jan. 2021
Egne midler
Håber på:

Middelfart Sparekasse
Øget kontingent v. 400 medlemmer
Kommunalt tilskud
Sponsorindtægter
Lån, som kommunen skal garantere for
Egen arbejdskraft
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Indtægter
1.400.000
90.000
750.000
360.000
2.000.000
4.600.000

FORSLAG
kommende år
-610.000
-150.000
-760.000
100.000
300.000
150.000
550.000
-210.000
122.000
-88.000

Depot
8 m²

16

Bad H
7 m²

17

Information

18

Beløb

Nyt forslag fra 18. juni

Vinduer og døre

550.000

Fundament, vægge og tag

650.000

I dag
m²

18. juni
m²

Opholdsrum

62

105

1.300.000

Motionsrum

32

54

69 %

1.100.000

Gang

51

46

- 10 %

Teknik & Depot

27

14

- 48 %

WC - Bad - Sauna

20

32

60 %

Omk D

16

30

88 %

Materiale

Gulve, vægge og lofter
El, vand, varme og ventilation
Foldevæg

Rummene

50.000

Uforudsete udgifter

350.000

Nedbrydning

0
0

Sagsomkostninger

0
0

2

2
350.000

4
4

3
3

5
5

6
6

7
7

250.000

1
1

Afrundet incl. Moms

1
1

4.600.000
Foldevæg
Foldevæg

2
2

Opholdsrum
Opholdsrum
26 m²
26 m²

3
3

omk H
8
8

Kajakker

9
9

10
10

24

11
11

80

31

12
12

13
13

0

Væg ca.

9

17

Samlet

321

329

I%
69 %

14
14

0

29 %16

15
15

16

- 100 %

18
18

17
17

7
7

1

2

3

0

8
8

1

9
9

2

10
10

3

Opholdsrum
11
11 26 m²

4

12
12

5

13
13

Motion
Motion
40 m²
40 m²

7

8

16
16

9

17
17

10

18
18

6

7

8

9

10

11

Multirum
26 m²

Omklædning H
Omklædning
31 m² H
31 m²

17

18

17

Motion
Motion
14 m²
m² 19

18
14

WC
W
Wm²
3WC
3 m²

Omklædning D
Omklædning
30 m² D
30 m²

Gang
Gang
3 m²
3 m²

Sauna
Sauna
5 m²
5 m²
Motion
14 m²

Depot
Depot
8 m²
8 m²

Bad H
Bad
7 m²H
7 m²

Bad D
Bad
9 m²D
9 m²

H
Handicap
5 m²

Rummene
Rummene
Opholdsrum
Omklædning
H
Opholdsrum
31 m²
Motionsrum
Motionsrum
Gang
Gang
Teknik & Depot
Teknik & Depot
WC - Bad - Sauna
WC - Bad - Sauna
Omk D
Omk D
omk H
omk H
Kajakker
Kajakker
Væg ca.
Væg ca.
Samlet
Samlet

16

16

Motion
WC
40 m²
3WC
m²²
3 m²²

Omklædning D

Nyt
Nyt forslag
forslag fra
fra 18.
18. juni
juni

15

Teknik
Teknik
6 m²
15
6 m²

14

H
Handicap
H 5 m²
Handicap
Samlet:
5 m² 54 m²

Opholdrum m. køk
53 m²

12

14

13

Teknik
6 m²

11

13

12

Gang
Gang
5 m²
5 m²

14
14
15
15

5

Opholdrum m. køk
Opholdrum
53 m²m. køk
53 m²

Skydedør

6

4

I dagGang 18. juni
5 m² 18. juni
I dag
m²
m²
m²
m²
62
105
62
105
WC
Sauna54
W 32
3 m² 32
5 m² 54
51
46
51
46
27
14
27
14
20
32
20 Bad H
32
16 7 m²
30
16
30
24
31
24
31
80
0
80
0
9
17
9
17
321
329
321
329

Nyt forslag fra 18. juni
I dag
m²

18. juni
m²

Opholdsrum

62

105

Motionsrum

32

54

69 %

Gang

51

46

- 10 %

Rummene

I%
69 %

I%
I%
69 %
69 %
69 %
69 %
- 10 %
- 10 %
- 48 %
- 48 %
60 %
60 %
88 %
88 %
29 %
29 %
- 100 %
- 100 %

30 m²
WC
Forskellen
i samlet m²
skyldes, at indhakket v.
3 m²²
Forskellen
i samlet
skyldes,tilatopholdsrum.
indhakket v.
køkkenet (ca.
8 m²)m²
inddrages
køkkenet (ca. 8 m²) inddrages til opholdsrum.
Gang
3 m²

Målene:
Målene:
Udvendige
mål
Udvendige mål
Indvendige
mål
Indvendige mål

19,3 m * 18,2 m
19,3
18,7 m
m ** 18,2
17,6 m
m
18,7 m * 17,6 m

Depot
8 m²
Udvendige

vægge:
Udvendige
Indvendige vægge:
vægge:
Indvendige vægge:

30 cm

30
Bad
15Dcm
cm
915
m² cm

Målestok
Målestok
0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

Forskellen i samlet m² skyldes, at indhakket v.
køkkenet (ca. 8 m²) inddrages til opholdsrum.

5 meter
5 meter
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Målene:
Udvendige mål

19,3 m * 18,2 m

19
19

Målestok

Samlet: 54 m²
Samlet: 54 m²

Multirum
Multirum
26 m²
26 m²

19,3
18,7

Udvendige vægge: 30 c
Indvendige vægge: 15 c

19,3 5m * 18,2 m
5
18,7 m * 17,6 m
Skydedør
Skydedør
6
30 cm
6
15 cm

Foldevæg

Målene:
Udvendige mål
Indvendige mål
Udvendige vægge:
Indvendige vægge:

Målene:
Udvendige mål
Indvendige mål

0

Forskellen i samlet m2 skyldes, at indhakket v. køkkenet (ca. 8 m2) inddrages til opholdsrum.
4
4

Forskellen i samlet m² sky
køkkenet (ca. 8 m²) inddra

1

2

3

Ungdom

Tur-/Kaptræning for unge
af Ole Larsen

Hver tirsdag fremover vil der være træning i Tur- og
Kapkajak for de unge.
Fra kl. 17.00-20.00. Aldersgruppe: fra 10 år
Jeg har for år tilbage trænet unge i Troense Kajakklub og har siddet i BBU udvalget i DKF og Fynskredsen i en årrække.

Jeg har roet kajak i 30 år og er alsidig i kajakvalg, ror
både tur-, kap- og havkajak.
Min plan med de unge er, at vi skal have det sjovt i
kajakken og langsomt blive bedre.
Tirsdag d. 26. maj var de unge i turkajak K1 samt K2
for første gang, og en enkelt roede også i let kapkajak. De havde en mega god oplevelse.
Jeg glæder mig til at ro med de unge og ser frem til,
at vi kan komme til nogle stævner.
Hilsen Ole
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Ungdom

Coronatid for ungdommen i
Strømmen – så anderledes
af Bettina Rasmussen

De unge var heldigvis i svømmehallen den 7.marts.
Efter øvelser og hygge blev den dag sluttet af med
en konkurrence mellem to hold … i ”undervandskajak”. Der var 8-9 personer på hver kajak, … og så
var kajakken altså under vand, men alligevel gik det
fremad med armenes hjælp. Indimellem var det
svært at holde balancen.
Fra den ene dag til den anden derefter, blev det
coronatid også for de unge i kajakklubben strømmen, og så kunne det hele bare gå i stå. Men Malene var hurtig til at overveje, hvad vi så kunne tilbyde
børn og unge i klubben.
Klubaften med vinterbadning var en af de aktiviteter, der blev aflyst pga. corona, … men så kunne
man måske vinterbade … hver for sig … sammen?
Hmm… ja, med forældrenes deltagelse og billeder,
kunne man jo dele sin kolde dukkert med de andre.
Udfordringen blev taget op af flere unge, og der blev
vinterbadet. Malene inviterede til et virtuelt møde,
hvor alle kunne fortælle eller høre om de kolde gys
… eller de kolde fornøjelser.

se videoen
skan og Book
ce
på Fa

Senere blev der arrangeret flere udfordringer
og flere virtuelle møder.
Der blev lavet myslibarer, plukket smukke
blomsterbuketter og
danset, så de unge holdt
kontakten, til vi måtte
komme på vandet igen.
De unge meldte sig hurtigt til, da der blev slået hold
op på rokortet. Der var færre øvelser af fx redninger,
da ingen skulle blive alt for kolde, når klubhuset var
lukket, og vi ikke kunne bade. Holdene blev hurtigt
fyldt mandag og tirsdag. Med max 10 personer,
kunne der være 8 unge og 2 instruktører. Kunne
man ikke få plads på et af de hold, så blev der lavet
et ekstra hold i weekenden, hvor man kunne melde
sig til.
Kano og kajakforbundet hørte, at vi var kommet
godt i gang med ungdomsholdene, så de spurgte,
om vi ville lave en video om træningen i coronatid.
Malene og ungdomsroerne, Martin og Julie, fik lavet
en rigtig fin video om oplevelserne i Kajakklubben
Strømmen i Coronatid. Martin og Julie fortæller,
hvordan de har oplevet tiden, hvordan udfordringerne mellem videomøderne har været, og hvorfor det
er godt at komme på vandet igen, … selvom vi skal
holde afstand og vaske grejet af efter brug.
Se videoen på Facebook ”Fanside for Kajakklubben
Strømmen Middelfart” eller på Kano- og kajakforbundets Facebook side - eller skan QR koden.
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Kapkajak

Havneræs 2019/20
af Brian Henningsen

Så kom tiden til vinterens havneræs. For dem der
ikke ved hvad havneræs er, så er det et hyggeligt
årligt løb der afholdes den første søndag i måneden.
Man kan tilmelde sig en 10 km eller en 5 km rute,
og alle er velkommende - om man ror kap, tur eller
havkajak for en flad halvtresser pr. deltager. For
rigtig mange går der lidt ræs i det, men det er 100%
op til en selv hvordan man vil ro løbet. Give den fuld
gas og se om man kan sætte en god tid, eller bare
nyde den smukke natur omkring en. Det er bare
hyggeligt at være med. Efter løbet kan der købes
suppe, kage og drikkevare, og der bliver trukket
præmier på bådenes nummer. Overvej da lige om
det ikke kunne være noget for dig at prøve!? :o)
Horsens 3/11-19
Årets første havneræs blev hold i Horsens på
Bygholm Sø. Vindstille og 12 grader varmt, så hvad
mere kan man ønske sig.

Vi kom alle fint igennem løbet, uden de store problemer. Brian og Ole måtte dog lige være behjælpelig med en makkerredning af en anden K2 der var
væltet. Det gik lidt ud over deres tid, men hvad. Det
er jo kun for sjov, og vi skal huske at hjælpe og passe
på hinanden ude på vandet!

Damian P.		
Flemming L.		

- 00:53:35
- 00:58:34

Jette B. & Per M.		
Torkild C. & Simon C.
Brian H. & Ole L.		
Pernille S. & Linda H.
Dorthe S. & Dorthe N.

-

00:50:01
00:52:15
00:54:23
00:54:32
01:01:36

Ry 1/12-19
Havneræs i Ry er altid noget særligt, da vi her er
gået ind i julemåneden, og derfor er der tradition
for at der kommer lidt nissehuer mm på vanden den
dag. Et hyggeligt skue med alle de glade mennesker
i deres eget lille julepåfund til lige denne dag.
153 deltager fordelt i 117 både gennemførte årets
første løb. Heraf stillede strømmen talstærkt op
med 12 deltagere fordelt i to K1 og fem K2, og alle
tilmeldt 10 km ruten.

Det var en flot, frostklar morgen med helt fladt
vand.
Vandtemperaturen var målt til mellem 3-6 grader alt
efter hvor på søen man var, så det var med at blive
i båden! Vi mødte op til kaffe, manderiner, pebbernødder og lune kanelsnegle på bordet, som man
bare kunne gå ombord i.
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Kapkajak
Tilslutningen var ikke helt så stor denne gang. 83
deltagere fordelt i 69 både og Strømmen representerede med kun én båd – en K2 roet af Ole og Brian.
Igen 10 km.

I Ry var der 139 deltagere fordelt i 111 både.
Strømmen var tilmeldt med 11 personer, men blev
desværre reduceret til 9 da Dorthe og Dorthe måtte
melde fra på grund af sygdom. Så denne gang stille
vi op med en K1 og fire K2 og igen alle på 10 km
ruten.

Damian P.		
Jette B. & Pernille S.
Brian H. & Flemming L.
Torkild C. & Simon C.
Pernille S. & Linda H.

-

00:53:50
00:50:26
00:50:49
00:53:14
00:54:59

Randers 5/1-20
Et nyt år og et nyt løb, denne gang i Randers. Temperaturen sagde 2 grader, svag vind og en smule fugt
fra himlen, men ikke noget problem at holde varmen
da der var godt med vand i åren og rigelig med
strøm! Man ror modstrøms to gange under løbet, så
ikke noget problem at holde varmen.

Brian H. & Ole L.

- 00:57:31

Silkeborg 2/2-20
Årets andet løb blev afholdt i Silkeborg. En dag i
perfekt vejr og godt med solskin. Så kan man næsten
ikke ønske sig mere. Som alle de andre gange var der
god varm suppe, kage og præmier i vente, når man
havde krydset målstregen.
Igen en rigtig god tilslutning, da hele 130 deltagere mødte op og fordelte sig i 97 både. Strømmen
stillede denne gang op med 8 deltagere fordelt i fire
K2 både.

Det er altid en flot tur at ro ved Silkeborg og alle
kom fint i mål i en fin tid, til trods for at man ellers
godt kan blive distraheret af den flotte natur omkring en. Vi så da også lige 6 havørne (efter løbet)
kredse rundt over skoven!

Fortsættes...

SILDENYT FORÅR & SOMMER 2020 // 11

Kapkajak
Fortsat...

Jette B. & Pernille S.
Torkild C. & Simon C.
Brian H. & Ole L.		
Pernille S. & Linda H.

-

00:53:45
00:56:23
00:57:59
01:00:17

Silkeborg 1/3-20
Silkeborg var igen vært for havneræs da Odense,
som ellers plejer at afholde i marts, ikke havde lyst
længere. Så rigtig flot at Silkeborg ville træde til, så
løbet kunne blive afholdt.
67 deltagere var på vandet i de 60 både, så ikke
så stor en tilslutning denne gang. Strømmen var
tilmeldt med to K2, som skulle roes af Jette, Pernille,
Ole og Brian. Det endte dog med at vi meldte fra
og blev hjemme. Det blæste meget og med kraftige
vindstød, så vi synes ikke det var forsvarligt at skulle
passere to broer med to lette og lange kajakker
på taget. Ærkeligt, men vi ville ikke risikere nogen
skade, hverken på udstyr eller personer.
Sidste havneræs
Sæsonens sidste havneræs vil finde sted på Brabrand Sø d.5/4-20.
Dette er hvis det overhovedet bliver afholdt i år, nu
hvor vi er ramt af COVID-19.
Tiden må vise – pas på jer selv derude!

1
En guldmedalje…
- Burde uddeles til de engagerede
ungdomstrænere!
af en glad og taknemmelig forælder

Ungdomstrænerne i Strømmen gør et kæmpe
arbejde for ungdomsmedlemmerne. Ikke
nok med de igennem sommersæsonen uge
efter uge står klar til træning, så gør de også
et stort arbejde gennem vinteren. Der er klubaftner – med et varieret program og hyggelig
fællesspisning og flere gange gennem vinteren
bruger de hele deres lørdag i svømmehallen
med vores børn/unge.
Det betyder utroligt meget for fællesskabet og
engagementet hos de unge, at de ses gennem
vinteren og en væsentlig årsag til, at de har
lyst til at fortsætte i klubben.
SÅ hermed en KÆMPE TAK til de ungdomstrænere, der gør et stort arbejde for vores børn/
unge – og dermed også for klubben.
Det er en fornøjelse at mærke jeres store engagement, glæde ved kajakken, gode humør
og opfindsomhed. I får formidlet sporten på
en sjov og motiverende måde med stort fokus
på fællesskabet.
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Havkajak

Løsladt til Lillebælt
af Hans Havgaard Hansen

Endelig!
Portene slår op til kajakklubbens flåde af kajakker
efter et langt Corona-forår.
- Skal jeg give en hånd?
Som altid står roerne på ungdomsholdet klar til at
hjælpe hinanden med at få kajakkerne trukket ud og
gjort klar.
Og roerne er klar.
- Hvad skal vi i dag?, lyder det.
Ud at ro på vandet og nyde Guds fri natur, lyder
svaret.
De unge er habile kajakroere, og vi blev enige om, at
i dag handler det hverken om forror, bagror, styretag
af den ene eller den anden slags, fart eller kantning.
- Vi tager ned til Skrillinge-fiskeren, slår lidt slalom
mellem Allans bundgarnspæle – uden garn vel at
mærke – skrår over til revet ved Føns Skov og ser,
hvad der så sker.

- Nej, ikke helt, svarede vi.
- Øv, der kunne jeg ellers godt tænke mig at komme
på sommerferie – sådan med HELE familien.
Undervejs tilbage mod Marinaen mindedes vi sidste
års badedag på Fænø og sigtede så mod skorstenen
under de to bropiller på den nye bro
- Hans, bruger man egentlig ikke også mavemusklerne, når man ror kajak, lød det på vej tilbage mod
kajakklubben.
Og jo, det er svært at benægte.
Med en slap mave, når man ikke ret langt – ret
hurtigt.
Lang tids mavetræning giver til gengæld sult.
Så tilbage på land var det ualmindelig svært at sige
nej til den lækre brunsviger som Erik Folke – meget
betænksomt - var cyklet ned med til servering på
klubbens udendørs borde-bænke sæt.
Men først skulle cockpitkant, spraydæk, vest og
pagaj indsæbes grundigt, kajakken skulle vaskes og
tørres, og Corona-kajakkerne skulle tilbage gennem
portene i kajakhuset – naturligvis ved fælles hjælp.

- Vi er godt nok langt ude, lyder det godt og vel halvvejs til Føns Skov.
Men kort tid efter rammer vi revet og kan kun lige ro
ind over det lave vand.
Så virker Føns Skov pludselig slet ikke så langt væk.
- Nej, hvor vildt. Se hvordan vandet strømmer hen
over revet.
- Hvorfor er det egentlig så lavt lige her og så dybt
lige ved siden af?
Ja, og det spørgsmål gav så anledning til at snakke
lidt om strømmens voldsomme kræfter i Lillebælt.
- Hvad er klokken, spurgte Dorte – dagens turleder.
Vi kiggede på uret, så på hinanden og var enige. Vi
navigerer over og kigger på fyrmesterboligen på
Fænø, kigger op på gavlvinduet og snakker lidt om
rød og grøn og muligheden for at komme sikkert
op gennem Lillebælt – også i lidt større fartøjer. Og
ungdommen var med på ideen.
- Er det lidt en slags sommerhus, lød det, da vi lå i
flåde ved stenene ud for fyrmesterboligen?
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Mod ukendte kyster
af: Helle Knudsen

Overvejer I, hvad I skal i ferien i år? Så er her et
par forslag til forskellige steder i Danmark, hvor I
kan bruge en dag eller flere til at udforske ukendte
kyststrækninger i kajak.
Det var et usædvanligt forår uden de sædvanlige
fælles aktiviteter i klubben. For mange af os bliver
det også en usædvanlig sommer, da de fleste ferierejser er aflyst eller udskudt.
Det giver mulighed for at tage til ukendte kyster og
udforske områder, hvor man aldrig har været eller
måske kun har se fra landsiden.

Rundt om Vigelsø i Odense Fjord
– 15 km.
af: Malene Kjærsgaard

Startsted:
Odense Kajakklub, Østre Kanalvej 12, 5000 Odense
Der er mange udflugtsmuligheder i Odense Fjord,
men et oplagt sted at starte kan være Odense
Kajakklub.
Fra kajakklubben ror man ca. 3 km nordpå i kanalen.
Dernæst kan man ro med eller mod uret rundt om
Vigelsø.
Det er en god ide at tjekke prognoserne for vandstand, da der er meget lavt på øst-siden af Vigelsø.
Hvis man slutter af med at ro ned langs Stige Ø på
”ydersiden”, kan man lægge til en bro tæt på lystbådehavnen og kajakklubben - og gå hen og hente
bilen.

14 // SILDENYT FORÅR & SOMMER 2020

Hvis man vil ud i nærområdet, er den nye Kajak
Guide Lillebælt fortræffelig til at planlægge ture. Der
er mange turforslag, muligheder for overnatning,
med og uden shelter - og med eller uden wc.
Billeder: Favnetræspladsen, Borgsted Banke
Billedtekst: Overnatningsmuligheder med udsigt
over Lillebælt – Borgsted Banke og Favnetræspladsen.
Har man mulighed for at læsse kajakken på en bil
og mod på ukendte kyster, så har Malene, Lars Bo
og Elisabeth et par forslag til ture i vidt forskellige
områder i Syddanmark.

Havkajak

Flensborg Fjord
af: Lars Bo Smith

Elisabeth og jeg havde planlagt en bededagstur til
Flensborg Fjord.
Fredag havde vi planlagt at begynde i Kollund, ro
mod øst forbi Okseøerne, Rønshoved højskole,
Egernsund og til Iller Strand lige før Brunsnæs Strand
på sydvestsiden af Broagerland.
Ved Iller Strand er der en fin naturplads lige ud til
vandet og med adgang til vand og toilet (ca. 500 m).
Lørdag ville vi følge kysten mod Vemmingbund og ro
lidt tilbage og vælge mellem 2 forskellige naturpladser.
Søndag skulle vi så ro tilbage til Kollund. Når man ror
kajak er man afhængig af vejr og overnatningspladser, der ligger tæt på vandet, vi gider ikke at slæbe
en masse.
Om fredagen var der høj sol og næsten ingen vind.
Vi gik i land et par kilometer før Egernsund og spiste
vores madpakker, før vi fortsatte til naturpladsen
ved Iller Strand. Selvom vi derhjemme har Danmarks
bedste rovand, er det dejligt at opleve nyt vand og
nye scenerier på landsiden.
Vi slog lejr ved Iller Strand, drak en stille pils og
badede fra stranden.
Efter 20 km i kajakken er det dejligt at få kroppen
i gang igen. Vi fulgte Iller landevej tilbage mod
Broager. Undervejs fandt vi ud af at alle gårdene
i området havde været Teglgårde, d.v.s. gårde der
både drev landbrug og i perioder af året var teglværker. Gik hen til Cathrinesminde Teglværk, der nu er
et teglværksmuseum. Erfarede at der tidligere har
været 117 teglværker rundt om Flensborg Fjord.
Vi elsker at lave mad i Trangiaen og nød senere den
fantastiske solnedgang, fjorden var helt stille ikke en
vind rørte sig.

Lørdag morgen tjekkede vi YR, og her kunne vi se
at det i løbet af søndag formiddag ville blæse fra
nordvest med ca. 10m/sek.
Derfor ændrede vi vores planer. Vi beholdt lejren
ved Iller Strand og lavede en dagstur i retning af
Vemmingbund. Da vi kom rundt om Brunsnæs fik
vi vinden lige ind forfra og i løbet af dagen blev den
hårdere. Vi opdagede også at de andre pladser vi
havde tænkt på som overnatningsmuligheder lå
meget dårligt. Stenfyldte strande, høje skrænter,
langt at slæbe.
Vi roede tilbage og nød den sidste aften ved Iller
Strand med en solnedgang, der var endnu flottere
end aftenen før.
Af hensyn til vejret, besluttede vi at starte tidligt
søndag morgen. Kl. 6.00 spiste vi morgenmad, brød
lejren ned og pakkede kajakkerne.
Det var en eventyragtig morgen, begyndende sol,
blankt vand og let diset, stort set ingen trafik på vandet. Fuglefløjt og skrig gik klart igennem. Vi skar et
hjørne af, roede over til den tyske side og tilbage til
Danmark lidt vest for Egernsund. Vi nåede Kollund
uden den lovede vind fra nordvest.
Først da vi omkring kl. 14.00 pakkede ud ved klubhuset kom der gang i kludene.
Efter sådan en forlænget weekend uden computer,
kalender og ansvar for dagligdagen er man født
på ny. Kan stærkt anbefales, man risikerer at blive
afhængig.
NB.
Hvis man ikke er til naturplads, kan man f.eks. bruge
campingpladsen Lærkelunden mellem Rønshoved og
Alnor. Den ligger lige ned til vandet.
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Tur til Aarø
af Lars Bo Smith

Efter vores vellykkede tur til Flensborg Fjord, ville
vi gerne gentage succesen et andet sted. Belært
af tidligere erfaringer havde vi ikke lagt os fast på
et bestemt sted. Vi overvejede Hjarnø og Horsens
Fjord, Æbelø og Aarø. Ville gerne have været afsted
hele Kristi Himmelfartsferien.
Udfra vejrudsigten faldt valget på Aarø og vi ville nøjes med en overnatning. Vi slog lejr på Gammelbro
Camping lidt syd for Aarøsund, fik en plads tæt på
vandet. For øvrigt en utrolig tjekket campingplads.
Roede op til Aarøsund og krydsede over til Aarø. Et
ret befærdet kryds. Var lige inde at snuse ved havnen. Derefter fulgte vi kysten sydom Aarø. Det er en
hyggelig og varieret tur rundt om Aarø, med en stor
horisont mod syg og øst.
Spiste frokost på nordsiden og havde god udsigt op
mod Baagø. Vandet var helt uden buler, så der var
flere kajakker, der tog det åbne kryds fra Aarø til
Baagø, en tur på ca. 3 km.
Fortsatte rundt om et par små fugleøer og videre til
Aarø havn. Her gik vi i land for at udforske øen.
Vi undersøgte de 2 muligheder der er for at overnatte i shelters. De 2 shelters på sydsiden af havnen har
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den bedste beliggenhed. Selve havnen er blevet noget poppet med store telte, øl is og pølser, så vi gik
hurtigt op i landsbyen. Der er altid en helt speciel
stemning på sådanne øer.
Vi endte på Aarø vingaard, og nød et glas koldt rosé
på terrassen med udsigt over marker og vand. Det
var forfriskende, men ikke noget man havde lyst til
at købe med hjem.
Vi krydsede igen til Jylland og gik sydpå til Gammelbro Camping.
Vi sad udenfor vores lille telt, og rundt omkring
sad folk i deres store campingvogne med kæmpe
fortelte, alle bekvemmeligheder og hyggede sig. Da
vi skulle lave aftensmad fandt vi et hjørne med sol
og læ ved en af servicebygningerne. Som sædvanlig
tilberedte vi maden på Trangiaen. Når folk så gik forbi, hilste de venligt, smilede og sagde: ”Nej det ser
godt nok hyggeligt ud”. De havde helt glemt, hvilke
kvaliteter der ligger i at leve enkelt og primitivt.
Af og til har vi frosset på vores ture, men her skulle
vores nyindkøbte silkelagenpose testes. Den virkede, ingen problemer med at holde varmen.
Selvom vi kun havde været afsted i lidt over et døgn,
føltes det som en lille ferie.

Svagstrømmen

Svagstrømmen on tour 2020
af: Per Kolberg

De sidste par år har Svagstrømmen været on tour
rundt om i landet. I 2019 var vi på Holmens camping
ved Ry og silkeborgsøerne. Et gensyn var planlagt
til 2020 – men så kom hende der Corona i vejen. Vi
måtte desværre aflyse, men en lille (hård) kerne fastholdt ideen om nogle hyggelige dage sammen med
gode rofæller. Vi synes, der var tale om et ”anerkendelsesværdigt” formål, så vi valgte at drage ud på
landevejen med cykler, kajakker og hele molevitten.
Bjarnes kampvogn var trækdyr. Vi mødtes udenfor
klubben tirsdag den 26. maj til en lille glad kop kaffe
og drog af sted hver for sig og sammen. Efter ankomst til Holmens Camping og udpakning var vi på
vandet - ind omkring Ry og videre til Knudsø.
Vejret var absolut fra sin bedste side, det samme
gjaldt rovandet. Der skulle ikke ros langt og heller
ikke hurtigt – det var i højere grad ”nydelse”, der var
i højsædet frem for strabadser. Enkelte begyndte at
drømme om kaffebord på Knudhule Badehotel – det
blev dog kun ved tanken. Der skulle også være plads
til madleverandørens (Kvickly Rys slagter) kulinariske
udskejelser.
Billeder siger nok mere end ord – forskellige øjebliksbilleder fra området og turen.
Mærkede vi noget til Corona? – næh, men vi så det .
Vi nåede også til Gudensø og Mossø og Salten Å –
sidstnævnte mindede mest om en miniudgave af
Amazonas. Cyklerne blev bl.a. brugt til et besøg på
Øm Kloster.
Almindelig enighed om, at vi (igen) havde haft en
super fin tur lidt i Svagstrøms regi. Et koncept, vi
godt kan gentage i 2021.
Hvem deltog? Bjarne, Bent, Jette, Johnny, Elsebet og
Elsebet og Per
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Træning

”Tør-træning” i svømmehallen
af: Af Kaj K. Stougård

I vinters havde jeg fornøjelsen af at deltage i flere
teknik-træninger i svømmehallen. For mig blev det
nogle sjove, sociale og rigtig lærerige træningstimer.
For det der med at ”stå på hovedet” i en kajak, med
næsen mod havbunden– det er slet, slet ikke så let.

Jeg har været medlem af Kajakklubben Strømmen
ad 2 omgange. Jeg begyndte i 2009, hvor jeg tog
det obligatoriske begynderkursus med henblik på at
blive frigivet som kajakroer. Dengang gav begynderkurset mulighed for nogle tekniktræning i svømmehallen. Jeg roede i en 3-4 år og holdt derefter
en længere pause (hvor racercykel fremfor kajak,
fik fuldt fokus). Sidste år fik jeg tid til at genoptage kajak-roningen. Det var nok smart at få banket
rusten af teknikken? Og heldigvis er det sådan nu,
at flere initiativrige klubkammerater, har gjort det
muligt for os at deltage i flere teknik-træninger i
svømmehallen.
Jeg bryder mig bestemt ikke om klorvand og jeg
svømmer aldrig i svømmehaller, men her var en
fantastisk mulighed for, på en tryg og sikker måde at
”tør-træne” nogle teknikker. Jeg kom med henblik
på at øve grønlænder-rulninger – en disciplin jeg
ikke just var 100-meter-mester i. Ja, det er pudsigt,
hvorfor det er så svært at vende hovedet nedad, når
man sidder i en kajak?
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Jesper Willems, som blev min faste makker til
teknik-træningerne, og jeg diskuterede netop det
spørgsmål. Der er nok vis portion psykologi i det.
Måske lidt klaustrofobi? Man sidder immervæk
fast i en kajak i modsætning til når man snorkler,
svømmer eller dykker, hvor man jo også får hovedet
under vand, men måske føler sig mere fri?
Jesper og jeg slog os sammen og blev et makkerpar. To-og-to hjalp vi hinanden gennem en masse
gode øvelser, efter god anvisning fra instruktører og
erfarne klubkammerater. En teknik træning tager en
2-3 timer, så der er ro, tryghed og masser af tid. Har
man brug for en pause, kan man lige snuppe en kop
kaffe på bassinkanten, i hyggeligt selskab (og med
masser af hjemmebagt kage).

Det er i det hele taget en fantastisk måde at lære
de andre medlemmer at kende på. Man får mange
gode snakke hen over kajakkerne før, under og efter
træningerne. Og så er vores erfarne klubkammerater bare rigtig gode til at lære fra sig og støtter os
godt igennem teknikkerne med stor ekspertise. Stor
tak til jer, der bruger en masser timer på, at gøre det
her muligt.

Kapkajak

Coronafrit område
af: Ole Larsen

Også selv om vi er blevet frataget vores adgang til klubhuset, er der stadig stor aktivitet på vandet.
Jeg prøver at lære min nye Kap (Vajda Apex) bedre at
kende, den har så lige smidt mig af et par gange, men
som aktiv vinterbader, er det kolde vand ikke det store
problem.

Min første lange tur i Vejdaen startede med en våd udgang
efter Hospitalbroen, der kom nogle mega store bølger fra
syd, og så panikkede jeg og mistede farten i kajakken.
Efter en lille svømmetur blev kajakken tømt, og så op i den
igen og hjem til klubben.
Min ro makker Brian H. foreslog at vi bare kunne ro i
Marinaen, men stædig som jeg er syntes jeg det var øv, og
så lige pludselig var vi ved Galsklint camping.
Det blev til 12 gode km. i kajakken den dag.

Vinterbader
af Ole Larsen

Hver dag tager jeg en tur til Hindsgavl badebro for at
hoppe i bølgen blå, og næsten hver dag kommer der
nogle friske klubmedlemmer forbi, og vi hilser så
lige på hinanden, det har så medfært en hel del foto
som jeg her vil dele med jer.
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Svagstrømmen

Føns Vig er en udflugt værd
af Knud Lynge og Elin Markert (pennefører)

Tur den 2. juni 2020.
Farvandsudsigten lovede stille vejr hele dagen, så nu
skulle det være – dagens tur skulle gå ud i Lillebælt,
ned langs Fønsskov og ind i bunden af Føns Vig.
Starten blev tilrettelagt efter, at vi nåede ud i bæltet,
kort før den nordgående strøm forsvandt, for at
vende tilbage på den tid, vi regnede med at skulle
bruge den på tilbagevejen. Det fungerede.
Lillebælt-siden af Fønsskov ser helt anderledes ud
end den side, der vender ind mod Gamborg Fjord.
Der er lange stræk med klinter, der står helt lodret i
vandkanten. Flere steder er der intet forland, så det
er ikke et godt sted at komme i havsnød i blæsevejr.
Men i dag var var det helt, aldeles fuldstændig stille.
I bunden af vigen ligger Føns Strand, hvor der ifølge
bogen Kajakguide Lillebælt er en iskiosk, som er
åben - hvis man er heldig. Det var vi ikke i dag.
Som service til Strømmens medlemmer tog jeg et
billede af kiosken og den åbningstider. Vær dog
opmærksom på, at hvis det regner, er der ikke åbent
alligevel.
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Dyrelivet lod sig også se på denne tur: flere marsvin
dukkede op og forsvandt, fiskehejrer soppede i
strandkanten, skarver tørrede vingerne på hver anden bundgarnspæl, og goplerne stimlede sammen i
flokke, der med garanti ikke overholdt de regler, der
gælder for mennesker for tiden.
På turen derned roede vi kystnært, det blev til godt
14 km. Hjemturen blev lidt længere, da vi måtte
omkring Gl. Åbo camping for at få den is, vi havde
sat næsen op efter.
Alt i alt havde vi en ganske begivenhedsløs og fantastisk dejlig dag med masser af foto-stop.

Klubtur

Stemningsbilleder

”Tør” klubtur
af Elin Markert

Klubtur 1. marts 2020
Søndag den 1. marts var der en lille flok vind- og
vandfaste, der trodsede regn og slud og mødte op
i klubhuset til en ro- eller gåtur langs kysten til Gals
Klint. Der blæste en meget frisk vind fra sydvest, så
alle valgte den relativt tørre rute over land. Og de
standhaftige blev belønnet af vejrguderne: 2 minutter før afgang stoppede regnen og kom først igen,
da vi næsten var tilbage ved klubhuset.

Just i en ny kajak
Fotograf Ole Larsen

Det var en fin tur med MASSER af lækker kage, og
en flot regnbue over Lillebælt.

Efterskrift 5. juni:
Det er helt mærkeligt at se disse billeder i dag og
tænke på, hvor meget er forandret på bare tre
måneder. Forhåbentlig letter begrænsningerne, så vi
igen kan mødes til gåtur og kagemik næste vinter.

Morgenstemning ved Fænøsund
Fotograf Elin Markert
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Nyt kajakhotel

I mål med den nye kajakbygning
af Ingolf Pennerup

Så er vi i mål med den nye kajakbygning
Det er altid dejligt at komme i mål med et byggeprojekt der har stået på over en længere periode.
Der har været mange processer undervejs. Nogle
af de større er den basale økonomi, behov for antal
pladser og indretning af et nyt depot hvor der også
kan foretages mindre reparationer. Der er afholdt
en del orienterings og dialogmøder undervejs, hvor
der er fremkommet brugerønsker. Byggeudvalget
har i videst muligt omfang indarbejdet disse ønsker.
Vi valgte at sende det meste af arbejdet i udbud sammen med en god projektbeskrivelse. Dette medførte
at vi valgte det lokale firma Lars Jeppesen Tømrer og
Snedkermester A/S til at stå for hovedentreprisen.
Samarbejdet med ham har fungeret særdeles godt.
Da kajakhuset er bygget på en gammel losseplads,
var vi forberedt på at der kunne komme overraskelser i form af forurenet jord, hvilket også blev
tilfældet. Vi måtte køre ca. 150 ton forurenet jord til
depot, primært forurening klasse 2 (middel) og en
del jord klasse 3 ( stærkt forurenet). Dette betød en
ekstraregning, dog inden for det budgetterede.

Indretning til kajakker
Et er selve bygningen, den skal selvfølgelig indrettes
med reoler til alle kajakkerne. Dette arbejde valgte
vi selv at udføre. Klubben har en række meget
kompetente håndværkere der har taget sig af denne
opgave. Opgaven kunne løses på flere måder, en
mulighed var at anbringe kajakkerne i remme. På
den måde bliver kajakken støttet på en større flade
end hvis den ligger på fast underlag. Der blev lavet
en testopstilling ved havebænkene som forløb godt
og hermed blev den endelige beslutning taget.

Bjarne og Søren har stået for at styre tropperne som
der har været mange af. Der blev ligeledes indrettet
et byggepladskontor, hvor der er blevet udvekslet og
afprøvet mange gode ideer. På grund af Coronaen
har der dog været en begrænsning for hvor mange
der måtte være samlet. En kæmpe tak for indsatsen.
Omkringliggende flisearealer
Foran portene ved kajakhuset er der et større
fliseareal for at lette tilgangen til kajakkerne. Under
byggeprocessen opstod ideen med at få færdiggjort gangstien til broerne i samme arbejdsgang,
så alt flisearbejde kunne udføres på en gang.
Flemming har udført op til mange forslag på hans
pc, med dertil hørende mange drøftelser – resultatet
kan ses i dag. Da der var mulighed for at fravælge en
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Nyt kajakhotel
Låsesystem
Der kom på dialogmøderne flere ønsker om et lettere låsesystem til portene. Mogens har nu udviklet en
demomodel efter mange matematiske og geometriske udregninger og har nu opsat en til test på
kajakhuset og vil ved godkendt test med eventuelle
tilretninger blive monteret på alle porte.

rampe samt flere småting, blev der penge til rådighed som dækkede en del af gangstien.
Grønne områder og parkering
Der har været en del udfordringer med at få
højderne (koterne) på klubbens arealer til at passe
sammen med højderne på det asfalterede område.
Vi har afholdt nogle møder med Kent fra kommunen som har været meget hjælpsom og sammen
er vi kommet frem til den nuværende løsning. Der
kan senere blive behov for at efterfylde eller ændre
lidt afhængigt hvor meget vand der løber ind på
klubbens område fra det asfalterede areal. Der vil
ligeledes blive behov for lidt ændringer ved evt.
kommende klubhus byggeri. Vi valgte selv i sidste
øjeblik at udføre arbejdet med finplanering og græs
såning, så i pinsen blev der afholdt et par arbejdsdage hvor der blev finplaneret og sået græs. Det var en
stor opgave da der var mange sten og andet affald.
Dette arbejde blev ledet af Carsten Schleef, der med
sædvanlig kyndig hånd styrede tropperne. Vanding
af det nysåede græs forestås af Haugbart og Søren.

Fantastisk samarbejde
Det er her ikke muligt at nævne alle der med stor ildhu og entusiasme har været involveret i processerne
omkring kajakhuset. En ting er sikkert, vi kunne ikke
være kommet så godt i mål uden alle jer medlemmer
der på fornem vis har støttet op omkring byggeriet.

Jeg spurgte nogle af hjælperne til arbejdsdagen i
pinsen hvad det var der fik dem til at yde den store
hjælp til klubben.
Det er særdeles hyggeligt, jeg får en masse igen.
Kan slet ikke undvære det sammenhold vi har med
alle jer i klubben.
Jeg får brugt min faglighed, og får endda ros, kommer gerne igen.
Tak til jer alle der har ydet kæmpe indsats
På byggeudvalgets vegne
Ingolf Pennerup

Der er blevet etableret en ekstra parkeringsplads
ved den østlige gavl mod Øster Houg Vej. Parkeringspladsen vil blive indrammet med brosten og hæk
senere på året. En kæmpe tak til de medvirkende
ved pinse arbejdsdagene.
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Kajakklubben Strømmen ønsker alle medlemmer
en rigtig god sommer

Skan og læs mere på vores hjemmeside
www.kajakklubbenstrommen.dk
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