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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - som indstik i bladet

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. marts - bladet udkommer 1. april.
Vil du have lagt emner op på hjemmesiden, kontakt da Naja Overballe på mail: naja.nichlas@stofanet.dk
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Formandens klumme

Forandring fryder!

Af: Flemming Larsen, formand
Ja, det er bestemt rigtigt, når man kigger på den
flotte kajakbygning, der nu er taget i brug. De nye
kajakpladser og ophæng til udstyr er allerede fyldt
godt ud. Det hele ser i store træk ud til at fungere
efter hensigten. Der vil dog være behov for småjusteringer af diverse løsninger.
Nu er det udenomsarealerne, der står for tur. I den
nærmeste fremtid vil der komme hækplanter fra
planteskolen. Kommunen leverer hækplanterne og
vi har lovet, at vi vil plante dem. Mere om dette, når
vi ved, hvornår planterne kommer.
Forandring fryder!
Tjaa. Det passer nu ikke altid!
Ja, selvom vi normalt siger, at forandring fryder, så
er det ikke altid tilfældet. Der er vist ingen tvivl om,
at vi alle gerne ville have været Covid19-epidemien
foruden. Nu er den her og vi må sammen prøve at
få det bedste ud af det. Det er ikke nemt at navigere
i. Hvad må vi? Hvad må vi ikke? Bestyrelsen har
efter bedste evne prøvet at lave nogle retningslinjer, der er så lempelige som muligt uden at gå
på kompromis med de officielle retningslinjer. Det
er dejligt, at folk har været så gode til at efterleve
de forskellige krav og retningslinjer. Ikke mindst,
da ”Rengøringskalenderen” skulle udfyldes med
frivillige hænder. Det gik bare mega hurtigt. Tak for
det. Der bliver sandsynligvis også behov for frivillige
rengøringskræfter i det nye år, da vi desværre må
forvente, at rengøringskravene kommer til at strække sig et godt stykke ud i fremtiden.
Aktiviteter
Selvom Coronaen har sat en masse begrænsninger,
så har det ikke holdt kajakroerne tilbage. Vi har
sammenlagt roet over 94.000 km i denne sæson.
Der har været ”Handicap”, begynderhold og ungdomstræning.
I sidste nummer af Sildenyt, blev det nævnt, at
ungdommen havde deltaget i en Corona-video-konkurrence i DKF. Ungdommen vandt konkurrencen og
en præmiesum på 2000,-. Kæmpe tillykke. Pengene
er allerede brugt på et hyggearrangement for ungdommen og vandtætte poser til alle.
Der er så småt taget hul på vinteraktiviteterne. Ungdommen holder samlinger en gang om måneden.
Desuden er de til træning og leg på gymnasiet hver
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tirsdag. De voksne har også mulighed for at holde
sig i gang hele vinteren. Der er træning i gymnasiets
fitnessrum. Når forsamlingsforbuddet hæves bliver
der også yoga i gymnasiets gymnastiksal. Forhåbentligt bliver der også mulighed for at deltage i
diverse havneræs henover vinteren.
Begynderholderne har været godt besat. Selvom
programmet i denne sæson har været meget komprimeret, har der været godt humør og mange
dejlige kager på de forskellige tur- og hav-begynderhold. Handicap-løbene har også været afviklet. Dog
i en noget begrænset udgave. Der har også været
flere roere ude til diverse stævner, hvor der traditionen tro er blevet høstet en masse medaljer. Godt
gået alle sammen.
Ekstraordinær Generalforsamling
Nu varer det ikke længe før der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Det bliver spændende om
det bliver ja eller nej til ombygningen. I midten af
dette blad finder du hele materialet vedr. den ekstraordinære generalforsamling. Du kan rive siderne
ud og tage dem med. Vi ses på gymnasiet søndag
den 15. november kl. 15.
Vi ses på vandet!
Flemming Larsen, formand

Information

Tour de Gudenå d. 12. september 2020
Af: Ole Larsen

Nogle vælger Tour de France, og nogle vælger Tour
de Gudenå!
I år havde jeg inviteret Gitte Karlshøj med på Tour
de Gudenå 42 km i en K2. Gitte behøvede ikke meget betænkningstid, som den atlet hun er, tog hun
udfordringen op efter 2 minutter, så vi har trænet
lidt de sidste par måneder.
Dagene op til stævnet tegnede godt rent vejrmæssigt, men som altid var der udfordringer med vejret.
Vi fik en ok start, og efter 5 km kom den første overbæring. Vores supporterer Brian og Jens stod klar,
men vi behøvede ikke hjælp med overbæringen. Vi
kom i kajakken igen efter lidt ventetid (der var kø),

og så var der 22 km til Langå, som var næste stop på
turen, det foregik i silende regn det meste af tiden.
Under vejs kunne vi se og høre vores supporterer
støtte os med tilråb.
I Langå havde vi brug for lidt support med kajakken,
Gitte skulle skifte tøj og så var det lidt forplejning.
Resten af turen foregik også i regn det meste af
tiden, men da vi nærmede os Randers, som var
målbyen, begyndte solen at titte frem.
Vi kom i mål efter 3 timer 43 minutter og 1 sekund.
Tusind tak for hjælpen til Brian og Jens, især da
sidstnævnte gad at fejre sin fødselsdag sammen
med os!
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Ungdom

TEMA: Fænø rundt med ungdommen

Fælles frokost på Fænø med ungdomsroere fra flere klubber
af Helle Knudsen
Nyborg kom med stilsikre surfski, Haderslev
med team-spirit t-shirt og kajakker, Odense med
corona-sikker omklædningskabine og hjemmeholdet
Strømmen - med resten!

Efter fælles briefing om turen og en overraskelse til alle (i form af en vandtæt pose til madpakker
osv.) satte de unge deres surfski, tur- og havkajakker
i vandet og roede langs kysten til Odden, hvor man
skulle krydse til Fænø. De ældste roede dog først
ud til Hindsgavl for at se på klinter og nedstyrtede
træer.
Kajakklubben Strømmen fik den 19. september
besøg af 19 små og store ungdomsroere fra 4 klubber til fælles tur til Fænø. Odense havde medbragt
transportabel coronasikker omklædningskabine,
mens Nyborg og Haderslev hjalp hinanden med at
holde håndklæder til omklædning i det fri.
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Kl 11.30 samledes vi på Fænø til fælles frokost.
De unge sad sammen med deres egne klubkammerater - og hjemmeholdet fra Strømmen fordelte bokse og poser med pølsehorn, pirogger og pizzasnegle
til grupperne.

Ungdom

5

Bagefter var der fælles quiz om Fænø og øens
historie - og Haderslev løb med sejren og guldkaramellerne. Efter frokosten krydsede halvdelen
Fænøsund og tog tilbage til klubben. Andre tog sydpå til Fænø Fyr og fik snakket på kryds og tværs af
klubber, kajakker og surfski på vejen - og var heldige
at se marsvin på vejen tilbage.

Turen sluttede på terrassen ved Strømmens
klubhus, hvor klubberne blev fordelt ved borde og
fik serveret kage, juice og kaffe af hjemmeholdet.

Malene stod i spidsen for organiseringen,
Hagbert, Tom og Søren stod for forsyningsbåd, fragt
af forplejning til Fænø og ledsagerbåd ved krydset
ved Odden og endnu flere havde lagt sig i selen for
at sikre forplejning, sikkerhed og en god oplevelse
for ungdomsroerne. Det må gerne blive endnu en
tradition i klubben!

Det flotte sensommervejr gjorde det nemt at
være sammen på trods af coronarestriktioner, men
ungdomsroerne var selv rigtigt gode til at indrette
sig - og på vandet er der jo ingen problemer med
coronaafstand!
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Ungdom

Ungdomsroernes tur rundt om Fænø

af Ungdomsroer og hjælpetræner Emma Høj Jensen
Vi mødtes ved klubben lørdag formiddag
(nogle vil nok mene morgen), og alle var klar til at
ro ud kl. 10.30. Holdet bestod af en god blanding fra
både mandagsholdet, tirsdagsholdet og turkajakroere og så selvfølgelig vores to gode trænere Erik og
Malene.
Det startede godt; da en af ungdomsroerne ikke lige
fik sat sin pagaj ordentlig fast i kajakken og dermed
ikke selv kunne nå den.

Den første del af turen var i stik modvind, og dér
kom armene på prøve.
Vi roede ud til færgelejet og krydsede Fænø sund
som de eneste på det tidspunkt. Da vi havde roet i
omkring 1 minut sendte himlen sit svar på, hvorfor
havet ikke var fyldt med glade sejlere; en mørk
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regnfuld byge gav sig løs. Vi grinte bare ad det og roede videre. Og så hjalp det da også lige, at 3 marsvin
krydsede sundet i modsat retning.
Da vi kom over på den anden side, lå vi i læ fra
Fænø og kunne spare lidt på kræfterne det næste
stykke tid. Vi satte spidsen mod nord og begav os
for alvor ud på dagens udflugt.
Vi gjorde et lille stop på Fænø, ved søen, for at undersøge hvor meget, eller hvor lidt vand der egentligt var. Og det var ikke meget. Dog var der meget
sumpet og undertegnede lagde ud med at sidde fast
i slam/løst sand til langt op på begge ben og helten
Erik måtte komme til undsætning og trække mig op.
Men det er trods alt bedre at stå i slam til knæene,
end i lort til halsen…
Vinden var ikke lige til at greje og vejret var meget
omskifteligt, så der var tvivl blandt de voksne om
hvorvidt vi skulle tage turen hele vejen rundt, men
det gik.
Vi kunne surfe på bølgerne, mens vi roede mod en
lysere himmel.
Næste stop var lig med frokost og den var vi så
heldige at få i tørvejr og nogenlunde læ. Dog var
der forskellige måder at stige ud af kajakken på,
da vi skulle i land. Igen var det skribenten her, der
stod for underholdningen og ”valgte” at vippe ud af
kajakken, frem for at gå ud af den.
Men altså den ene måde kan vel være lige så god
som den anden. Ups……

Ungdom
Efter meget lidt roning, begyndte det at summe fra
nogle af drengene, om det ikke snart var kage-tid.
Meeen, vi skulle lige om og passere sydspidsen og
så ind i vigen på østsiden.
Og bedst som vi ligger og vugger i bølgerne, kommer 3 rovfugle til syne over skoven på Fænø. Det var
intet mindre end 2 musvåger der var i færd med at
drille et fuldvoksent eksemplar af den majestætiske
havørn, også kaldet den flyvende dør. De svævede
lige oppe over os og, det var et fantastisk syn.

Dog lidt uforståeligt at de var hurtigere end os, men
ja, sådan er det jo.
Vi kom tilbage til klubben omkring kl. 13.45 efter 13
km med små udfordringer og en masse oplevelser
rigere.
Tak for en god tur!

Endelig blev det tid til kagepause og den startede
med blå himmel og nogen sol, dejligt.
Martins mor havde været så sød at bage lækre
drømmekage-muffins i fin indpakning. Tak. Malene
havde taget varm kakao med og det blev alt sammen taget imod med kyshånd.

Efter kagen var der god energi igen og så var der
kamp om Eriks medbragte stol.
På vej hen til stedet, hvor vi skulle krydse over
vandet igen, så vi en flok dådyr med flotte opsatser,
der holdt herremiddag i solen.
På vej tilbage kom et par både, og vi lærte hvordan
man kunne se, om man var på kollisionskurs. Vi
kunne hurtigt se at de var noget hurtigere end os og
sagtens kunne nå forbi, før os, selvom vi roede i fuld
fart. Tak for det gode trick Malene!
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Ungdom

Kajakklub Strømmens ungdom

af Ungdomsroer og hjælpetræner Emma Høj Jensen
-Få et indblik i ungdommens aktiviteter i vores alle
sammes kajakklub.
Stort set alle har mulighed for at ro kajak i vores
klub; ikke mindst børn og unge.
Der tilbydes hele 3 hold i for denne alder, nemlig ungdoms-havkajak, børne-havkajak og ungdoms-turkajak.
Jeg selv er havkajakroer på ungeholdet og hjælpetræner på børneholdet, hvilket er to meget forskellige oplevelser.
På børneholdet er der fuld gang i den; der pjattes,
leges og der bliver roet en tur, øvet teknikker og
indimellem skal dét med at lytte til instrukser da
også lige øves lidt.
Man lærer dermed en hel masse ting som roer på
børneholdet i vores klub. Uanset om man har krudt
i bagdelen eller er den forsigtige, så udvikler man
både færdigheder og får et unikt fællesskab, hvor
ingen skal vinde over hinanden.
På ungdomsholdet i havkajak skal det da heller ikke
være en hemmelighed at der sommetider bruges
flere kræfter på snakketøjet, frem for på roningen.
MEN vigtigst af alt, så hygger vi os alle. Vi er meget
forskellige unge mennesker, men alle passer ind som
de er, og vi deler vores fælles interesse for at være
ude på havet, i naturen og dét at ro.
Der er en rigtig god ånd i klubben og selvom det
skal være hyggeligt, er det også vigtigt at huske, at
når man går til vandsport, er der regler og at kunne
følge instrukser også en væsentlig del. Det er en god
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øvelse og det giver en respekt; både for det vi laver,
for trænerne og for hinanden.
En normal aften på holdet består af en rotur, et
par øvelser og selvfølgelig den praktiske del med at
klargøre/rengøre kajakker. Derudover er der ofte
samling efterfølgende, hvor der som regel er lidt
spiseligt.
Vi er så heldige at have klub i Lillebælt, lige overfor
Fænø, hvor turen ofte går hen. Her er naturen
forholdsvis uberørt og vi får os ofte et par fede
oplevelser.
Ligeså er der turkajak for unge. Her må jeg tilstå at
jeg ikke har meget klogt at sige, men jeg ved da, at
de seje roere har en god balance og drøner hurtigt
frem på vandet. En turkajak er som bekendt ikke lige
så stabil, som en havkajak og man skal holde tungen
lige i munden, hvis der kommer for mange bølger.

Ungdom

Kære forældre
Tusind tak for medaljen
– vi vil gerne dele den!
I sidste nummer af vores klubblad gav I
os en guldmedalje for vores arbejde med
klubbens unge medlemmer.
I skal vide, at den anerkendelse gjorde os
stolte og meget, meget glade.
I skal også vide, at jeres unger er fantastiske at ro kajak sammen med og kilde
til stor glæde – også når vi kører hjem fra
ugens træning.

De unge turkajakroere er på vandet på samme tid
som børneholdet, og der er derfor både trængsel og
liv og glade dage i klubben tirsdag aften.
Her samles begge hold til en lille samling inden alle
tager hjem og der er en lille velfortjent snack (ofte
til den søde tand).
Nu hvor vintermånederne står for døren, er det tid
til vinteraktiviteter, og her står vores fantastiske og
angegerede trænere m.fl. for forskelligt; hygge, sjov
og træning. Det er rart at vi i den lange vintersæson
stadig kommer i klubben og ser hinanden, samtidig
med at vi får lært og repeteret lidt teknik eller bare
hygger os med noget god mad og et par spil.
Alt i alt er det en fornøjelse at være en del af denne
klub som ung, og det tror jeg godt, jeg kan sige på
de flestes vegne.
SÅ tak til alle der får denne klub til at fungere og
alle de frivillige der tager sig tid til, at træne os børn
og unge, så vi på et tidspunkt kan blive inkarnerede
roere, hvis vi lyster, og om ikke andet for at give os
en masse gode oplevelser!

For at vi kan være i den privilegerede
position, skal der være en masse andre
ting på plads.
Der skal bygges ny kajakbygning, arrangeres diverse arrangementer, gøres rent, repareres både, udarbejdes Corona-restriktioner, føres regnskab, redigeres klubblad,
lægges de store linjer i bestyrelsen – og nu
sandsynligvis snart bygges nyt klubhus.
Alt det er også nødvendigt for at vi kan
nyde vores klub og vores sport sammen.
Derfor vil vi gerne tillade os at dele vores
fantastiske guldmedalje med hele det store
frivillige arbejde, der bliver lagt i klubben
– og sprede den glæde og stolthed, som I
har skabt med jeres anerkendelse.
Mange taknemmelige hilsner fra

Trænerne
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Havkajak

Telemarkskanalen - sommerferie i havkajak
af Lars Bo Smith

I år havde vi planlagt sommerferie i havkajak på
Telemarkskanalen i Norge. Telemarkskanalen begynder i Dalen og slutter i havet syd for Porsgrunn.
Vi kørte op i fjeldet til Dalen hvor turen skulle
begynde. Det første døgn regnede vi inde og det
var skide koldt, tog derfor et værelse på den lokale
campingplads.
Endelig blev vejret bedre. Vi pakkede kajakkerne
med udstyr, vand og proviant og stævnede ud fra
Dalen. Fantastisk at ro i et ukendt område med høje
fjelde på begge sider.
Ved frokosttid fandt vi en lille havn, hvor vi kunne
spise. Da vi skulle afsted igen var det blæst op.
Kombinationen af høje fjelde og blæsten gav nogle
grimme refleksbølger. Begyndte at se os om efter et
sted at gå i land, men det var småt med mulighederne. Langt om længe fandt vi dog en lejrplads.
Og således fortsatte turen igennem søerne ned mod
selve Telemarkskanalen. Vi lærte en del om refleksbølger, vind der presses ned mellem de stejle fjeldsider og hvor svært det er at finde steder, hvor man
kan komme i land. Endelig lærte vi et nyt symbol på

YR.no at kende. Det var en gul advarselstrekant. Når
man klikkede på den stod der f.eks., at i dit område
kan du forvente stærk blæst eller kraftig regn og det
passede. Det skulle man tage alvorligt.
En dag måtte vi ro 42 km før det var muligt at gøre
landgang og slå lejr.
Vi havde passeret søerne Bandak, Kviteseidvatnet,
Flåvatn og derefter et stykke af Telemarkskanalen
før sluserne begyndte, der er 14 i alt ned mod
Ulefoss. Vi valgte at bære over, det kostede nemlig
150,- kr. pr kajak, pr. sluse.

Da vi nåede Lunde valgte vi at stoppe. Herfra og ned
gennem alle sluserne mod Ulefoss var det meget
turistet. Vi tog ind på en campingplads. Efterfølgende tog vi en turistbåd tilbage til Dalen for at hente
bilen. Udover at vi havde mad fra Out Meals, havde
vi vakuumpakket pålæg og rugbrød, så portionerne
passede til et måltid for to. Vakuumpakningerne
gjorde at maden kunne holde sig.
Det er nok den koldeste sommerferie vi har prøvet.
Når vi kom i land var det bare med at få uldundertøjet og sweatre på. Det betød også at vores sengetid
var mellem kl. 20.00 og 21.00, det var for koldt at
sidde ude.
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Førstehjælp

Første Hjælppppp !
Af Den tunge mand

Erik lægger øret ned til munden på den halvdøde
person – netop reddet op af vandet. Han føler
efter udåndingsluft med øret og spejder efter åndedrættets rytmiske bevægelser af brystkassen.
Der er ingen vejrtrækning.
- Emma, ringer du 112 og fortæller, at vi har en
person her i kajakklubben uden vejrtrækning,
siger Erik hurtigt og bestemt.
- Og Ole, løber du over til havnekontoret og henter hjertestarteren.
I samme øjeblik bøjer han nakken på den halvdøde
person forsigtigt bagover, piller en halv romkugle
ud af personens mund, så der igen er frie luftveje.
Men selv uden en romkugle i svælget trækker
personen ikke vejret.
Erik sætter derfor håndfladen ned i Solar Plexus og
trykker med en hurtig rytme 30 gange, giver 2 gange kunstigt åndedræt, så 30 tryk igen, to pust …..
Sådan fortsætter han, indtil Ole er tilbage med
hjertestarteren, og de sammen kan montere de
to patches på hver side af mandens brystkasse og
støder ham for at få hjertet i gang igen.
Den gule ambulance fra Region Syddanmark svinger ind på pladsen og slukker det blå blink, da de
er i gang med andet forsøg. Nu er det redderens
tur til at tage over.
Krav om førstehjælp
For at være kajaktræner, skal man have bestået
et førstehjælpskursus – og det skal fornyes hvert
andet år. Det har ikke altid været lige morsomt at
være til førstehjælpskursus.
Men i år stod et kyndigt medlem af klubben for
undervisningen efter afsluttet arbejdsdag i det
danske forsvar.
Så væk var de fleste PowerPoints, undervisningen
rykkede ud i det fantastiske sensommervejr – og
helt ud i vandet, hvorfra den halvdøde person var
reddet op på kajakbroen.
- Og prøv lige det med en person, der vejer 90 kg+
og lige har slugt en romkugle.
Med et var situationen ganske reel – motiverende
og udfordrende, og der blev tænkt mange kreative
tanker og udviklet metoder for at få den stakkels
mand i land – klar til livreddende førstehjælp.
- Vi håber alle, den tunge mand overlevede.

SILDENYT EFTERÅR & VINTER 2020/2021 // 13

Havkajak

Mellem Esbjerg og Fanø
af Helle Knudsen

Hvor langt vil du ro efter en pagaj? Nogen tager
gerne hele turen til Fanø, selv om alene tanken om
sejlrenden, tidevandstømmen og de store containerbåde kan give søvnløse nætter.
Erik Folke havde set et opslag om en Gram delbar
surfpagaj, der var til salg på Fanø. Han besluttede
sig for at se nærmere på den og tog til Esbjerg
med Thorlejf. Planen var at sætte kajakkerne i på
Esbjerg-siden - men hvor? Stranden ved Esbjergs
vartegn, ‘Mennesket ved Havet’ - eller ’4 mænd på
lokum’, som det hedder i folkemunde - kan ikke bruges ved lavvande. Efter lidt søgen fandt de dog frem
til Esbjerg Roklub inde i et hjørne af Trafikhavnen.

ben dog ud til den nye Marina, hvor et nyt vandsportcenter til 43 mio. kr. står klart.
Efter en fin frokost satte de kajakkerne i bassinet fra
en flot dobbelt flydebro. De roede tværs igennem
havnen og over sejlrenden til Fanø, hvor de undervejs fik fornøjelse af bovbølgerne fra Fanø-færgen.
På vej ned til lystbådehavnen ved Nordby kom de
lidt på afveje i forhold til sejrenden og fik vækket en
flok sæler, der lå og solede sig på en sandbanke.

Fanøfærgen giver nogle gode bovbølger, hvis man
er til surf.

Esbjerg Roklub har en fin dobbelt flydebro, hvor man
kan sætte kajakkerne i.
Det viste sig, at Esbjergs lokale pendant til
Svagstrømmen var i gang med den ugentlige frokost
efter formiddagsroturen. Betingelsen for at anvende
broen var, at Erik og Thorlejf tog del i frokosten med
sild og øl og snaps. Snapsen fik de dog lov til at lade
stå - selv om de var i Esbjerg.
Kajakklubben lå i nogle ældre, tidligere industribygninger på havnearealet. Næste år flytter kajakklub-

Der er ikke langt fra stranden ved Nordby på Fanø til
Esbjerg Havn.
Efter besigtigelse af Nordby fra søsiden gik turen
nordpå, hvor surfpagajen ventede med sin ejermand på stranden ved siden af færgelejet. Efter en

Esbjergs vartegn ’Mennesket ved Havet’ kan ses på flere kilometers afstand.
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Havkajak
snak om strøm og tidevand ved Fanø, Esbjerg Havn
og i Ho Bugt - og især en meget lang udveksling af
erfaring om kajaktyper, skiftede pagajen ejer og
turen fortsatte tilbage over sejlrenden.
De krydsede over til Sædding Strand og ‘Mennesket
ved Havet’ og forbi den nye marina og boreplatformene tilbage til havnen.

Turen kan sagtens gøres på en dag - hvis man kører i
bil til Esbjerg! Det blev til ialt 14 km i kajak, 200 km i
bil, en frokost i hyggeligt selskab og et stk nyerhvervet surfpagaj! Og der er absolut ingen grund til at
ligge søvnløs over strøm og tidevand mellem
Esbjerg og Fanø, hvis man er vant til at ro i Lillebælt
- så turen kan varmt anbefales.

Den nye marina er et imponerende byggeri med
sluseporte til at holde på vandet.

En kajak fylder ikke meget i sejlrenden mellem
Esbjerg og Fanø.

Ole Benny Larsen
Af Pernille Stenum

Et medlem i klubben - som virkelig har gjort en
ekstraordinær indsats i 2020.
Ole har i denne sæson taget hoveddelen af rengøringen i klubben, det vil sige rengøring af klubben
fem gange om ugen – så vi har været i stand til at
overholde de restriktioner der er blevet udstukket
af kommunen.
Gi´ Ole en ”thumps up” næste gang du ser ham –
han er medvirkende til at du har mulighed for at
gøre brug af klubben.
Ole har også været yderst aktiv på ungdomsholdet
for tur- og kapkajak i år. Det har givet en øget aktivitet for denne del af klubben.
Ole – du skal have mange tak for din indsats!

Tak Ole!
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Coronasikker Pølsetur 2020
Af Helle Knudsen

Årets udgave af Pølsetur var anderledes end
tidligere år. Først og fremmest var vejret bedre i
mange tidligere år. Derudover var der til det sidste
spænding om coronarestriktionerne.
Vejrudsigten lovede godt. Ved klubhuset stod en
forsamling af forventningsfulde unge og ældre,
tur- og havkajakker - og det uundværlige servicehold bestående af Søren Egebjerg, Tom Hansen og
Anette Henriksen.
Starten gik kl. 10 for hovedfeltet, som fulgtes i god
ro og orden ud af marinaen og forbi molen. Men
allerede efter de første 300 meter var feltet splittet
og to havkajakker havde lagt sig i spidsen. Det var
heldigvis yngre,energiske mænd, der tog en omvej
til Svinø Bådelaug og blev indhentet af forfølgergruppen ved Svinøs naturistcamping.

diskvalificerede. Men hyggesnak er en væsentlig
del af roturen - i hvert fald for nogen - og der var
masser af grillede pølser, kyllingestykker og salat til
alle, da de sidste lagde til.
Med solskin, god plads udenfor og håndsprit ad
libitum var der ingen problemer i at holde et corona-sikkert arrangement.
Tak til Søren, Tom og Anette for et arrangement,
hvor alting kom i mål: dejlig forplejning, godt selskab og et fantastisk sensommervejr.

Føns Søsportklub lagde traditionen tro faciliteter til
ved Pølsetur 2020

Frisurevejr og luksusvand på Pølsetur 2020
På vejen ned mod Ronæs blev det splittede felt
indhentet af nogle hurtige turkajakker. Der var
pludseligt nogle roede,der kom i modsat retning og
uroen bredte sig.. Var det allerede slut med pølser i
Ronæs? Det viste sig dog at være de lokale kajakker,
der roede os i møde for at byde os velkommen.
De yngste havkajakker havde lagt sig bagerst - og
hvis der havde været tidsgrænse, var de nok blevet

Upåklagelig og energirigtig forplejning til sultne
kajakroere)

Pølsetur 2020

ter, brød og kartoffelsalat, vi fik sodavand til maden,
der var øl til de voksne. Efter frokost skulle vi ro
tilbage til kajakklubben, turen var i alt på 20 km.
Vejret var godt, vandet var blikstille, det var en super hyggelig tur. Vi var glade for at det kunne blive
til noget, da Corona jo truer mange andre arrangementer. Vi glæder os allerede til den næste tur med
kajakklubben.

Af Martin Obel Jakobsen
Lørdag den 29. august var kajakungdomsroerne
med klubben på ”Pølsetur”.
Vi var 4 unge og 3 trænere fra ungdomsholdet med
på turen, vi skulle ro til Føns, hvor der blev holdt
frokostpause. Her blev der serveret pølser, kotelet-
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Tak til arrangørerne forendnu en gang at lægge sig
i selen for et vellykket arrangement, der kan samle
medlemmerne på tværs af kajaktyper og aldersgrupper - og kajakklubber.

Surfski

Surfski - DownWind
af Brian Henningsen

En lørdag aften tikkede der en besked ind på min
telefon fra Jette Bælum der sagde – I morgen havde
det ellers været perfekt til denne tur, bare omvendt,
da vind fra NØ 8 m/s og strømmen samme retning.
Turen hun refererede til var fra Bogense til Vejlby
Fed Camping. En tur på ca.16 km. Men Jette havde
planer om søndagen og Ole og jeg vidste heller ikke
rigtig hvordan vi lige skulle få det til at gå op med
kørsel osv.

Men inden vi nåede at tælle til to, så var der arrangeret en spontan tur til Bogense hvor Jette og jeg
selv skulle ro downwind til Vejlby Fed, og Ole ville
gerne være chauffør for os, da han synes vandet nok
var lige voldsomt nok for ham den dag. Afsted gik
det søndag, først på eftermiddagen.

Vi ankom til Bogense marina og kunne fint sætte i
på den anden side af den nye badeanstalt i kanalen,
godt i læ for vinden – helt perfekt. Derfra var det
bare at komme ud i den store legeplads og tæmme
bølgerne.

Bølgerne vi havde at lege med gik fra at være en
halv meter høje som de laveste, til bølger på 1,5-2
meter – Noget der virkelig kunne mærkes når man
først kom op at ride på dem og kajakken bare suste
afsted. Ifølge vores GPS-ure nåede Jette en topfart
på 16,7 km/t og Brian 19 km/t. Mega fed følelse.
”Desværre” fik vi dem ikke helt lige på ryggen som
vi håbede, og betød også at turen blev lidt hårdere
og længere en beregnet da vi roede lidt ud og ind
for at kunne surfe mest muligt. Det var jo det vi
var taget afsted for! Vi fik også rigtig mange gode
surf og resten var bare rigtig god bølgetræning, så
alt i alt en rigtig god tur og oplevelse, samt nogle
erfaringer rigere.
Da vi kom til Vejleby Fed var Ole der, klar med tørt
tøj og varm kaffe. Hvad kan man mere ønske sig.
Kajakkerne på taget og tilbage til klubben.
Jeg kunne godt blive bidt af surfski og er det nok
allerede lidt. Tror også det vil kunne tiltale rigtig mange andre i klubben, af både kap, tur og
havkajakroere, da surfski kan fås i alle bredder og
stabilitet så alle kan være med. Jo flere vi er, jo
sjovere og nemmere er det at arrangere nogle fede
downwind ture.
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Tur- kapkajak

OceanRace 2020
af Brian Henningsen

Igen i år tog Jette, Ole og Brian turen til Helsingør/
Gilleleje til DM OceanRace. I år fik vi selskab af Claus
og Emily så vi både havde tur og havkajak med.

Som navnet næsten siger, så er det løb på åbent
hav, med store bølger. Derfor er det også et løb hvor
der ikke er en klasse for kapkajakker, men derimod
et løb mest egnet for Surfski, havkajak, og den mere
stabile turkajak.
Der var lidt kørsel frem og tilbage mellem Helsingør
og Gilleleje, så det var rart vi havde to biler med.
Løbet skulle nemlig afvikles fra Gilleleje til Helsingør.
Dette bliver besluttet dagen før løbet, da det er det
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der hedder et Down Wind løb. Så hvilken vej man
skal ro er afhængig af vind og vejr.
Ole, Jette og Brian kørte om morgenen til Gilleleje
for at læsse kajakker af, og kørte derefter til Helsingør for at hente løbsnumre og mødes med Claus
og Emily. Der parkerede vi så Oles bil og kørte med
Claus og Emily tilbage til Gilleleje hvor starten skulle
gå. På turene frem og tilbage blev der kigget meget
ud over vandet for at se hvor udfordrende det så
ud. Men det lå fladt og vi blev enige om at det ville
blive et problemfrit løb – troede vi!!
Da vi var kommet i kajakkerne, i havnen, og roede
mod startlinjen, blev vi pludselig meget bevidste om
at vandet lå absolut ikke fladt! Ud af havnen kunne
vi se kajakker, og så kunne vi ikke se dem længere,
og så var de der igen! Jette, Ole og Brian blev hurtig
enige om at vi tog opvarmningen inde i havnen. :o)
Da vi først var kommet ud på den anden side, så gik
det ok. Der skulle bare lige ro på de nervøse ben og
mærke kajakken i bølgen, så var vi klar til at ræse.
Bølgerne var store og bløde og det var kun hvis
man kom for tæt på kysten at de rigtig brækkede
– dermed ikke sagt at det ikke var udfordrende. Vi
så både væltede tur-k2 både og væltede surfski på
ruten, så man skulle være vågen hele tiden.

Tur- kapkajak

Claus var den første fra Strømmen der kom i mål,
trods en dårlig arm. Han har haft god fordel af sin
lange havræser. Desværre kom han lige præcis ikke
ind til en medalje.

Jette kom lige i hælene på dem og kunne høste en
flot guldmedalje.
Sidste Strømmenbåd var Emily, som tog sig en sølvmedalje med hjem.
Så var det bare at få hentet bil i Gilleleje mens nogle
gjorde kajakkerne klar til at blive læsset når de kom
tilbage. Derefter stod den på fri kaffe og kage indtil
præmieoverrækkelsen.
En dejlig dag og et godt løb, som flere fra klubben
burde overveje – især havkajakkerne, da de vil have
en fest i de dejlige bølger! ;o)

Ole og Brian kom i mål kort efter og blev modtaget
af en heppende Claus. De kunne tage den første
medalje med hjem, da de kom ind på en 3.plads.
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Tur- kapkajak

Weekendtur Tåsinge
af Brian Henningsen

En lille gruppe fra strømmen var på sin årlige tur til
Tåsinge. Eller, det er blevet til en årlig tur! Det hele
startede egentlig for 3 år siden, med en plan, og et
ønske om at ro Tåsinge rundt, men vejret har aldrig
været med os, så det er ”kun” blevet til små ture
omkring Tåsinge, Thurø og Svendborgområdet – til
gengæld med masser af hygge undervejs. 2020
skulle ikke være nogen undtagelse!

Med Oles hjælp var der blevet booket hytter/pladser på Carlsberg Camping på Tåsinge. Fredag d.26
juni var dagen vi skulle mødes og folk ankom, som
det nu passede ind i deres planer. Vores eneste
aftale for fredagen var at vi skulle spise sammen.
Alle var dog fremme i så god tid, at vi kunne aflægge
Svendborgsund Bryghus et besøg, og lige få fyldt
op med lækkerier til weekenden. Bryghuset ligger i
gåafstand fra campingpladsen, så det er også blevet
en tradition at starte weekenden med det.

Vi havde bestilt bord på Restaurant Bregninge Mølle, da vi var blevet enige om at det bare skulle være
nemt om fredagen og ingen skulle stå for noget. En
lækker buffet til en billig penge. Det hele foregik
jo lidt anderledes på grund af Covid-19, men ikke
noget der kunne stjæle den gode oplevelse. Helt
klart et besøg værd.
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En tradition mere vi har, er at solnedgangen skal ses
fra tårnet på Bregninge Kirke som ligger et stenkast
fra møllen. Det er en fantastisk oplevelse at gå til
toppen af tårnet, og pludselig kan man se ud over
det meste af sydfyn og se vandet hele vejen rundt
om Tåsinge.

Lørdagen startede med fælles morgenmad, efter
de første havde været på Troense Havn og få en
morgendukkert.
Vi var blevet enige om at turen skulle gå rundt om
Thurø. Det var en flot og varm dag og med fint vand
hele vejen rundt – næsten!

Tur- kapkajak

Vi holder frokost/is-pause ved smørmosen (Thurø
Camping), hvor der også blev taget en dukkert eller
to. Derefter fortsatte turen hjem mod Troense Havn.

Den flotte solnedgang skulle lige fanges sammen
med et par kajakker samt et fællesfoto.
Da krydset tilbage til Tåsinge skulle laves blev Ole
lige lovlig udfordret i sin nye kapbåd, og måtte en
tur i vandet da det hele rejste sig med store bølger
og stærk strøm, ligesom vi skulle til at gå over!
Men med lidt skiften både, frem og tilbage og bytte
rundt, så kom vi alle over og sikkert hjem igen. Alt i
alt en dejlig tur den dag.
Hjem og slappe lidt af, handle ind til fælles grillaften og så ellers hygge og snak på en at hytternes
terrasser.

Søndagen startede også med en morgendukkert for
nogle efterfulgt af fælles morgenmad. Da det også
var hjemrejsedag skulle ro turen ikke være så lang.
Derfor blev planen at ro over gennem Svendborg
Havn i håbet om at få et glimt af delfinen Delle. Det
blev til lidt mere end et glimt!! Vi så den springe
helt ud af vandet, den svømmede rundt relativt tæt
på os og Jette fik den til at følge efter hende da hun
satte farten op inde i havnen. Den største oplevelse
var dog nok den som Anita fik. Hun var så ”heldig”
at kæntre og det vakte Delles nysgerrighed, som
skulle se hvad det var for noget da hende og Flemming lavede makkerredning. Det svømmede rundt
lige under dem imens, med bugen opad og fulgte
med i det hele. Vi andre blev enige om at det var
Anitas knaldrøde, solbrændte ben, fra gårsdagens
tur der tiltrak Delles opmærksomhed.
Hvilken afslutning på en dejlig weekend!
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Tur- kapkajak

Thurø Rundt 2020
af Brian Henningsen

Thurø rundt blev i år indtaget af 6 friske roere fra
Strømmen. Gitte, Jens, Jette, Kurt, Ole og Brian tog
kampen op mod det strømfyldte svendborgsund!

Den næste strømmen-båd der kom over målstregen var Ole og Brian. Deres tid var 01:41:42 og
kunne dermed høste det Fynske Mesterskab i herre
K2-klassen og tage guld med hjem.
6 deltagere blev desværre kun til 5, da netop det
lidt voldsomme vand i svendborgsund blev for stor
en udfordring for Jens, og måtte derfor opgive at
komme til start. Starten går nemlig på den anden
side af sundet ved Tåsinge.

Det samme kunne Jette med en tid på 01:44:26 i
dame K1-klassen.
Sidste båd i mål var Gitte, som flot gennemførte sit
første kajakløb i tiden 02:02:19. Ret flot med tanke
på hun startede for kun et år siden – og nåe ja, det
blev sørme også til en sølvmedajle!
Som sagt var det en dag med en del strøm og bølger
i de kryds der skulle laves. Eller var vandet faktisk ok
at ro i og alle kom da også fint gennem løbet på de
godt 22 km.
Først i mål var Kurt, som roede trim-ruten på 10 km.
Startede samme sted som alle andre men skulle
ud og vende om den lille ø Kidholm, som ligger i
mundingen af thurøbund. Det gjorde Kurt på tiden
01:07:43, og var dermed vinder af Trimklassen.

Det var en dejlig dag og godt gennemført af
Svendborg Kajakklub, med alle de restriktioner som
Covid-19 gav.
Håber vi ses igen til næste år, med endnu flere deltagere fra Strømmen. Også gerne havkajakker!
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Svagstrømmen

Tirsdag. Så er der kaffe og kajakroning i “Svagstrømmen”
af Helle Knudsen

Men denne tirsdag er der nogle der er stået ekstra
tidligt op, for kajakkerne skal læsses på trailerne, og
så går turen til Odense. Her skal der roes på Odense
å, Odense fjord og Odense kanal.
Den mindste af bilerne ankommer planmæssigt til
kulturbotanisk have, Den anden ankommer noget
senere, efter lidt sightseeing i Odense (måske ikke
helt frivilligt). Men de kommer, og kajakkerne bliver
båret ned til åen.
For at gøre det nemmere at få kajakker i vandet har
Odense kommune sammen med Nordea Fonden
lavet et ikke helt billigt anlæg så man nemt skulle
kunne sætte en kajak i vandet. (Men det kræver nu
en del akrobatik at komme på vandet) Det lykkes for
de fleste, men en enkelt kajak er genstridig og vender bunden i vejret og kajakroeren må svømme lidt
rundt i åen. Hurtigt bliver kajakken tømt for vand og
den våde roer kommer op i kajakken, og nu er alle
kajakker klar, og så går det afsted ned ad Odense å.
Stemningen på sådan en å er fantastisk. Og her er
dejlig medstrøm…..
Men så møder vi et træ. På tværs af åen Det giver
lidt kødannelse, og kræver noget teknisk snilde for
at passere, men det lykkedes alle uden at falde i.
Vi møder ænder, blishøns, rørhøns, fiskehejre, og
så pludselig siger Kjeld: der har vi isfuglen. Der var
den, og vi så den to gange.så nu har jeg set isfuglen
2 gange på Odense å.
Efter 8 km på åvand kommer vi ud i fjorden. Så nu
kan man vælge: skal vi gå i land og lave en overbæring til Odense kajakklub og spise madpakken
her og derefter ro på kanalen, eller skal man tage 4
kilometer i modvind ud i fjorden til Vigelsø?

Vi blev delt i to ca lige store hold. Og det blev en
modvindstur. Men vi kommer til Vigelsø og kommer
i land og nyder madpakkerne.

Efter et velfortjent hvil, går turen videre til Klintebjerg, forbi Stige ø, ned ad Odense kanal til Odense
kajakklub, hvor vi møder det hold, der valgte at ro
på Odense kanal ind mod byen og Odinsbroen. Nu
er der tid til en forfriskning før turen går tilbage til
Middelfart.
Sådan en natur - kultur rejse kunne der siges meget
om. Odense å, så meget natur, og byen kun få hundrede meter væk.
Fortsættes på næste side >>

SILDENYT EFTERÅR & VINTER 2020/2021 // 23

>> Fortsat
Vigelsø, fjordens største ø, udvidet med diger så
arealet bliver mere end fordoblet efter krigen
1864. Og Vigelsø var landbrugsland indtil digerne
blev gennembrudt af en storm i 90’erne. Og istedet
for at genopbygge digerne bliver de gennembrudt
flere steder, og naturen kommer tilbage. Nu er selv
havørnen flyttet ind.
Og Stige ø. Hvem kan i dag se at det er en kæmpe
losseplads. Her blev Odense borgernes skrald i
årtier tippet direkte i fjorden.
Eller Odense kanal, udgravet med skovl og trillebør i
slutningen af 1700 tallet. Mellem syv og otte meter
dyb. Det skulle være nok til en kajak…
Og Sortehusene på Stige ø.. et kapitel for sig …
Fællesskab, motion, natur og kultur gjorde det til en
dejlig tur. Tak til alle, specielt til dem, der ydede en
ekstra indsats med at trække trailere.

Kajakklubben Strømmen ønsker alle medlemmer
en rigtig god vintersæson

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

Vores Sponsorer:

24 // SILDENYT EFTERÅR & VINTER 2020/2021

