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Formandens klumme

SÆSONEN 2021

af Flemming Larsen

Alt godt kommer til den, der venter.
Endelig skete det, at vi kunne påbegynde byggefasen af projekt ”Nyt klubhus”. Efter mere end 5 års
opsparing, planlægning, debatmøder, økonomiplaner, tegninger og meget andet er anden og sidste
fase af den store ombygning endelig i gang. Overdragelsen og økonomien er på plads. En masse af
klubbens medlemmer har næsten i døgndrift været
med til at rive ned og gøre klar til, at håndværkerne
kan påbegynde opbygningen af vores nye klubhus.
Et topmoderne klubhus på over 350 m², hvor der er
optimeret på bl.a. indeklima, akustik og grøn energi.
Den 25.-26. september var der arbejdsweekend
i klubben, hvor over 40 medlemmer ydede en
kæmpe indsats med nedrivning og nedpakning
af klubhuset. Der var hele weekenden en super
god stemning, og det var en sand fornøjelse at se,
hvordan alle knoklede, alt hvad de kunne. På blot én
weekend nåede vi lagt mere, end vi turde håbe på.
Flere nye ting
Klubben har i den seneste tid været god og heldig
med at få en del sponsorater. Nogle af disse penge
er brugt på tre surfski, der nu ligger i klubben.
Surfski er en blanding af tur-, kap- og havkajak. En
hurtig sit-on-top racer, der er beregnet til at surfe på
bølgerne. Der bliver inden næste sommer lavet nogle omskolingskurser, så du kan komme til at benytte
de nye surfski.
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Vores ungdomskajakker og sikkerhedsudstyr er også
blevet tildelt sponsorater, så her vil der også snart
komme nyt udstyr.
Hvad mon vinteren vil bringe
Det er svært at spå om vejret, men vi kan helt
sikkert sige, at kajakklubben vil være på den anden
ende. Hele vinteren vil der stadig være gang i
aktiviteterne. Tirsdag er der morgensamling for
svagstrømmen, kajakteori og træning på gymnasiet.
Torsdag er der træning i hallen.
Der vil også være aktiviteter for ungdommen og
svømmehalsture.
Indhegningen af byggepladsen kan medføre, at det
til tider vil være udfordrende at få kajakkerne ud af
det gamle kajakhus. Bade- og opholdsarealerne vil
i den kommende tid også være begrænsede. Jeg er
sikker på, at det hele nok skal gå godt.
Nu skal vi bare glæde os til foråret, hvor det hele
gerne skulle være færdigt.
Vi ses på vandet!
Flemming Larsen, formand

Klubhus

Nyt klubhus

af Flemming Larsen
Bestyrelsen har valgt AV Jeppesen som entreprenør,
og både bestyrelse og byggeudvalget glæder sig til
samarbejdet.
Byggeudvalget forventer at påbegynde byggeriet af
nyt klubhus i uge 46.

Op til uge 46 vil vi organisere arbejdsweekends, der
slås op på rokort.
Byggeriet forventes afsluttet i slutningen af april
2022.
Henvendelser og forslag vedrørende byggeproces
henvises til Byggeudvalget eller Ingolf Pennerup.
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Klubhus

Nedrivning af gammelt klubhus
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Klubhus
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Havkajak

Trådnavigation på Susåen
af Hans Havgaard Hansen

Susåen er måske ikke det vandløb, der vækker størst
genklang blandt kajakroere i det vestfynske.
Ikke desto mindre er det Sjællands største å, som
afvander store dele af Sydsjælland. Og åen er en ganske smuk en af slagsen – og vild, når det tager den.
Jeg var så heldig at blive inviteret med på Susåen af
Bjæverskov Kajakklub.
Vi mødtes ved Vetterslev, lige hvor Suså Landevej fra
Ringsted mod Næstved krydser Susåen.
Store, våde snefnug bød os velkommen, da vi steg
ud af bilen. Men senere brændte solen skyerne væk
over Sydsjælland og skabte det flotteste solskinsvejr.

Et halvt rul blev til ”En Gilså”
Åen var mere end fyldt med vand, så vandløbet gik
i et med haver og marker, og i selve åen betød en
kraftig strøm, at der skulle tænkes godt forud og
korrigeres for retningen, længe før normalt. Og selv
med det bedste evner inden for kajaksporten kunne
det gå galt, og man kunne ende under et træ ved
bredden og få bunden på kajakken vendt i vejret.
Sådan gik det i hvert fald først for Lotte Gilså – og
så for Dorte Gilså, hvorefter vi hurtigt – og meget
uvenligt - fik døbt et sådant halvt rul for en ”Gilså”.
Er du gal, hvor var det koldt
Smukt solskinsvejr har det jo desværre med også
at give en kold nat – og den nat fik frosten lagt et
fint, tyndt lag is over kajakkerne, mens nogen af os
forgæves forsøgte at få varmen i en tynd sommersovepose. Jeg måtte i stedet stå op og holde mig
varm ved bålet – en uforglemmelig oplevelse – ikke
udelukkende på grund af den smukke stjernehimmel ved bålet, men også fordi jeg måtte supplere
varmen fra flammerne med ihærdige gåture op og
ned ad en markvej i et forgæves forsøg på bare at få
en lille smule varme ned i tæerne.

Havregrød og solskin
Nattens trængsler blev dog aflåst af dampende
havregrød, frisklavet kaffe og solskin. Og hvad kan
man så andet end at være glad igen og nyde den
videre hegnstrådsnavigation, hvor det handlede om
at holde sig mellem de hegnstråde, der afgrænsede
de oversvømmede græsmarker ned mod åen?
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Havkajak

Besøg af Action Man
La Grande Finale blev krydsningen af strømfaldet
ved Holløse Mølle. Flere gange så jeg en kajakroer
miste balancen i det turbulente og iskolde vand,
så jeg valgte selv en overbæring – et ”nederlag”,
jeg fik rådet bod på ved dette års Suså-tur, hvor
Bjæverskov Kajakklub havde inviteret Thomas Kolbe,
som først demonstrerede med Action Man i kajak,
hvordan man på bedste, kontrollerede vis færger sig
gennem strømfyldt vand – og senere demonstrerede det selv.

Hvor svært kan det være
Efter den demonstration var det, jeg satte stævnen
lige op i strømmen, så kraften kom forfra, roede for
at holde kajakken på stedet og så forsigtigt tillod en
spids vinkel i forhold til strømmen og roede videre.
Lige så stille og roligt – og uden panik - gled kajakken så sidelæns på tværs af den kraftige strøm.
Fantastisk hvad man kan, når man ved hvordan
Tak til Bjæverskov for turen til Susåen og til Kolbe for
begynderintroduktionen ”foskajak”.
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Havkajak

Ferie på Holmens Camping med kajakkerne
af Per og Kirsten Mosegaard Andersen

For første gang skulle vi på ferie med vores kajakker.
Vi var godt forberedte, havde lånt kort og en folder
med beskrivelse af området af Bjarne. Campingpladsen kendte vi, da vi har været der før.
Vi begyndte med en tur til Klostermøllen, hvor vi
en stor del af tiden roede på Gudenåen. Det var en
smuk, smuk tur. Der var masser af smukke åkander,
og så var vandet nærmest levende af forskellige insekter. I perioder var vi omringet af Pragtvandnymfer, de har en blå metalskinnende krop, smukkere
findes ikke, det var helt eventyragtigt. Og pludselig
mødte vi en snog på sin daglige svømmetur - den
blev noget forstyrret af sådan et par kajakroere.
Vi var på en tur til Himmelbjerget. På den tur skulle
vi igennem et rør (under en vej) og over et slæbested. Slæbestedet var noget af en prøvelse. Der
skulle et par forsøg til, før vi ramte ”rampen”, så
vi kunne trække kajakkerne op. Der var en kraftig
sidestrøm, som pressede os væk fra ”rampen”. Det
gik noget bedre, da vi skulle tilbage. Men da vi skulle
tilbage over slæbestedet, måtte vi vente på en
svanefamilie, der var ved at spise sin frokost. Så der
lå vi pænt og ventede sammen med et par kanoer,
indtil svanefamilien var klar til at svømme videre.

På en anden tur var vi i Gl. Ry. Der hang træerne ind
over åen og vi måtte sno os lidt mere rundt, og åen
var heller ikke så bred. Vi fik virkelig følelsen af at
være tæt på naturen.
Vi ville også en tur til Silkeborg, men da der var for
langt at ro frem og tilbage, tog vi kajakkerne på taget og fandt en sted, hvor vi kunne sætte dem i tættere på Silkeborg. Det viste sig, at Peter Ingemann
boede lige ved siden af det sted, vi satte kajakkerne
i. Så vi har klædt om i hans ”baghave”.
Det er en fantastisk smuk tur til Silkeborg. Der var
for øvrigt en flink lokal roer der fortalte os, at vi
skulle holde til højre for at komme til Silkeborg. Det
var en stor hjælp. På vej hjem fra Silkeborg kom der
et skybrud, og vi blev drivvåde. Men pyt, det var
varmt, og det var da meget hyggeligt.
På alle vores ture havde vi madpakker og kaffe med.
Det var ikke alle steder vi kunne ro ind og holde
pause, det var kun på offentlige pladser. Der er vi
bedre vant ”hjemme”, hvor vi bare kan lægge til,
hvor det passer os.

På turen til Himmelbjerget roede vi mest på Julsø.
Det gik så godt på turen, at vi var rundt om Møgelø,
en ø i Julsø og forbi Laven. Det var en flot tur med
godt vejr og stille vand. Og der er ikke meget trafik
på vandet, hvad der er fint.
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Det er nemt at finde vej på vandet, der er ”vandskilte” til de forskellige steder, så vi kunne ikke
ro forkert. Vi kan kun anbefale at prøve at ro på
Gudenåen og søerne.
Campingpladsen er perfekt sted at have kajakkerne
med og det er nemt at få kajakkerne i vandet.

Havkajak

Svagstrømmen på Gudenåen
af Karin Lene Pedersen

Det blev igen i år en stor succes, da Svagstrømmen
tog på tur til Ry Camping.
Vi var 14 kajakroere, der pakkede og læssede trailer
m.v. og tog på en 3 dages tur i juni. Vi havde lejet
hytter, eller overnattede i telt eller bil.

Vejret bød på 22 grader sol og let skyet. Flere af os
havde været på kajaktur til Ry før, enkelte var med
for første gang.
Annemarie, der tidligere har været medlem af Ry
Kajakklub, kender derfor området særdeles godt.
Hun kom med forslag til dagsture, som vi med glæde
tog imod.

Ligesom de foregående år, inddelte vi os i små hold,
der sørgede for borddækning og afrydning efter
morgen- og aftensmad. Vi havde bestilt aftensmåltiderne hos den lokale brugs og kunne ligesom tidligere år sætte os til bords i den gamle staldbygning
på campingpladsen. Alt i alt blev det til samlet ca. 45
km, som vi fik roet på de smukke Silkeborgsøer.
Dejligt er det, når vejr og vind og alt det praktiske
fungerer, men vigtigst af alt, som en af deltagerne
efterfølgende siger er, at vi har det sjovt sammen, at
vi er interesserede i at snakke sammen, blande os
og lære hinanden at kende.

1. dag var vi efter indkvartering en tur på Møllesøen.
2. dag roede vi til Juelsø og spiste madpakker på
Møgelø.
3. dag roede vi gennem Møllesøen til Gudensø,
gennem en smal strækning med masser af fugleliv
og videre til Mossø. Dagens frokost blev indtaget
ved Emborgbroen.
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Ungdom

Ungdomskajak i Strømmen
af Malene Kjærsgaard

Der har som sædvanligt været fuld gang i den til
ungdomskajak mandag, tirsdag og onsdag i hele
sæsonen - som det ses på billederne.
Nu er det så blevet tid til vinteraktiviteterne.
Vi tager kajakkerne med i Strib Svømmehal 4 lørdage inden forårssæsonen - det vil blive slået op på
rokort til hver gang.
Der vil også blive afholdt klubaftener ca. en gang om
måneden. Mandags- og tirsdagsholdet laver noget
sammen, mens onsdagsholdet laver deres egne
klubaftener om onsdagen.
Da vi pga. ombygning af klubhus ikke kan være der,
vil vi finde andre spændende lokaler, som bliver
meldt ud fra gang til gang.
Vi glæder os til hyggelige aktiviteter i de mørke
timer indtil foråret kommer og vi kan komme på
vandet igen.
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Kapkajak

DM og Nordisk Mesterskab i Maraton Silkeborg 6 - 8 august 2021
af Gitte Karlshøj

Det var en blandet flok kajakroere, som deltog fra
Strømmen. Aldersmæssigt deltog vi i aldersgrupper
fra 40+ til 80+ (når vi medregner Kurt, som bor i
Middelfart om sommeren, men stiller op for Røse.)
Erfaring med kajakroning var lige fra godt to år til
“rigtigt mange år”. Erfaring med konkurrence i kajak
var lige fra en konkurrence (+ handicap race i klubben) til masser af erfaring i ind- og udland samt med
medaljer til EM og VM.
Følgende roere deltog lørdag i K1;
Brian Henningsen,
Damian Sztypka,
Jens Wørzner,
Ole Benny Larsen,
Kurt Munk Hansen og
Gitte Karlshøj.

på sivene. Gitte havde ingen udfordringer, da deltagerantallet var tilpas lavt til ikke at give bølger.
Jens og Gitte havde ikke prøvet overbæringer
tidligere, men klarede udfordringen uden større problemer. (Gitte havde da også trænet dette flittigt ved
vores egen bro til morskab for en del klubmedlemmer) Overbæringerne var ca. 150 m. Der var lavet
et par “sandkasser”, der skulle passeres på hver
overbæringer, hvilket var lidt irriterende, da det var
tungt, og vi slæbte sand med over i kajakken. Nå men det var ingen udfordring i forhold til vejret.

Følgende roere deltog i K2 søndag;
Jette Bælum og
Pernille Stenum
Kurt, Ole, Jens og Gitte havde i løbet af sommeren
“smugtrænet” på Langsø for at træne overbæringer
og være forberedt til stævnet. Det var en skøn dag i
Silkeborg.
Ole og Brian var taget til Silkeborg fredag, dels for at
se ungdommen ro, dels for at hygge, heppe på Jette
og Pernille samt være fremme i god tid til konkurrencen.
Lørdag roede K1. Herrerne roede 19,0 km og havde
5 overbæringer. Der var ikke overbæringer i klasserne fra 65+
Kvinder roede 15,4 km med 4 overbæringer.
Vejrudsigten var ikke blændende, men vi håbede på
at nå i mål inden et større tordenvejr ville komme
hen over Silkeborg. Vinden var let og ikke en faktor
på søen.
Der var samlet start for alle aldersgrupper fra 35+
hos herrerne, og 3 min efter fulgte alle kvinder fra
35+
Fra en begynders perspektiv var det lidt grænseoverskridende med så mange kajakker (50 stk), der
startede ud samlet, så Jens valgte en rolig start tæt
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Efter at vi havde roet ca. halvvejs i løbet, startede
det med at regne. Torden kunne høres i det fjerne.
Vi håbede på at nå afslutningen af løbet, inden
de sorte skyer, lyn og bulder nåede Silkeborg. Det
kunne vi ikke. Ved Gittes, Brians og Damians sidste
overbæring (manglede blot 1 km) var omstændighederne så voldsomme (kraftig regn og torden lige op
over hovedet), at vi blev kaldt på land. Ole befandt
sig ude på søen og måtte på land på en lille landtange, hvor han fik udleveret håndklæder og regnslag.
Jens var (som det skøre konkurrencemenneske han
er) draget ud på sin sidste lange runde (her kunne
vi næsten skrive hans “sidste rejse”), hvor vejrforholdene på søen var livsfarlige. Jens kunne senere,
efter han var beordret i land af følgebådene, fortælle at kajakken rystede pga trykbølgen fra lyn/torden.
Måske var det lige sent nok - løbet blev midlertidigt
stoppet. Ingen kom til skade, men det var måske
rent held.

Kapkajak
På land væltede regnen ned, torden med buldrede
lyn fik storskærmen til at gå ud i en periode.
Vi fik blot instruks på at vente. Alle ville blive sendt
ud på den sidste km, når vejret blev bedre. Vi ville
blive sendt på vandet i den rækkefølge, vi var kommet på land. Først var det annonceret til 10 min,
men vil tro vi ventede/frøs/rystede i ca 30 - 40 min.
Jens og Gitte var vist de eneste blandt roerne, som
tog deres anden disciplin op “løb med høje knæløftninger”. Det var eneste våben mod kulden.
Endelig fik vi lov til at ro igen, og alle var utålmodige,
da et nyt tordenvejr hang halvt ind over Silkeborg.
Rækkefølgen vi kom på vandet i, var ikke lige helt,
som den vi kom op i. For Gitte betød det ikke noget,
men det gav lidt kludder i resultaterne. Tiderne blev
præget af, at de hurtigste roere slet ikke blev kaldt
på land (de var færdige på det tidspunkt), mens
dem, der kom på land i x antal minutter, ikke fik
fratrukket deres landgang.

Resultat fra K1
Brian
Damian
Jens
Ole
Kurt

M40+
M45+
M60+
M65+
M80+

nr 7
nr 5
Sølv
nr 4
Guld

Gitte

K60+

Sølv

Resultat fra K2
Jette og Pernille K45+

Guld

I 2022 er der EM i Silkeborg på maraton distancen,
så det ville være sjovt, hvis flere fra Strømmen havde lyst til at deltage. Det er et virkeligt fint at ro på
Langsø, vandet er roligt, der er næsten ingen strøm
og du er ret godt beskyttet mod vind. Arrangementet i Silkeborg var virkelig godt, så nu er der noget at
træne til i 2022.

Alt i alt var alle glade, da løbet var ovre, men det var
synd for arrangørerne, der havde lavet flotte kulisser
og gjort et godt stykke arbejde.
Selve præmieoverrækkelsen var flot og bestemt et
Nordisk/Dansk mesterskab værdigt.
Søndag var K2 dag, og her var det rutinerede makkerpar, Jette og Pernille, på vandet. Det var dejligt,
at Pernille igen var klar til konkurrence, efter sin
skulder operation, som krævede tålmodig og veltilrettelagt genoptræning. Det var dermed ekstra flot,
at parret tog guld til Nordisk/Dansk mesterskaber.
Distancen var 19 km.
I forhold til lørdag var søndag en vejrmæssig uden
de store udfordringer.
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Kapkajak

Vendelboløbet 21. august 2021
af Gitte Karlshøj

Bilen blev pakket med både mand, hund og forventninger om et par gode dage i og omkring Ålborg og
ikke mindst til Vendelboløbet.
Løbet på 21 km starter næsten i Jette Bælum barndoms hjem, så naturligt nok var Jette med i løbet.
Det betød også, at Jette tog sig af kajaktransport og
-opbevaring af kajakker hos forældrene. Mange tak
for hjælpen.
Løbet starter ved Ryå, på P pladsen til Åbybro Mejeri, hvor Ryå Is produceres.
Det var dejligt at se startområdet på åen dagen før
løbet. Samtidig en kærkommen mulighed for at
prøvesmage den berømte Ryå kærnemælk softice.
Den blev mere end godkendt af Harley (vores hund),
Jens og mig.
Dagen før løbet blæste det en del, så jeg var ikke begejstret for de hvide toppe på Limfjorden. Der blev
talt om “Bermuda trekant” i Limfjorden, hvor vandene mødes, der blev talt om meget lavt vand/sandbanker, som vi skulle langt….. uden om og at der
ikke var muligt for at modtage hjælp, hvis vi væltede
ved lufthavnen. Der var nok af farer, der lurede.
Dagen for løbet kom, og det samme gjorde Jette
med kajakker og sine søde forældre. Nu var heppekoret oppe på tre og en hund. Heldigvis kunne heppekoret se os fire gange mens vi roede på Ryå, som
udgjorde det halve af distancen.

Vi kunne ånde lettet op, der var mindre vind, og den
kom fra vest, så heldigt. Vi blev sendt afsted i mindre grupper, da Ryå ikke er så bred. Starten forløb
fint. Der var let medstrøm ud til Limfjorden, og selv
om vandstanden i åren ikke var på sit højeste, havde
vi ikke problemer med at sidde fast i grøde. Det var
en smuk tur på åen, hvor den med sit snoede forløb
gav oplevelser.
Jette kom godt fra start i sin klasse og havde et par
konkurrenter, der kunne presse hende (havde hun
afsløret inden start)..Det skulle vise sig, at Jette var
topmotiveret til et godt løb på Ryå, som personligt
betyder meget for hende. Jettes konkurrenter blev
blæst bagud af en stærkt roende Jette.
Jeg var spændt på at se, hvornår Jette hentede mig,
idet jeg startede i første gruppe 10 min før Jette.
Godt halvvejs i løbet (i starten af Limfjorden), kom
en frisk og hurtigt roende Jette uden om mig. Det
gav meget motivation for mig. Der var sidebølger i
første del af Limfjorden, inden vi nåede ud for øen
Egholm, så det var med at ro igennem og overvinde
bølgerne.
Med læ fra Egholm og resten af vejen til mål i
Ålborg, ved den charmerende gamle kajakklub, var
der pæn medstrøm og forbavsende få motorbåde,
trods en dejlig sommerdag med sol og let vind.
På den sidste del af strækningen gav Jette den fuld
gas, da der var mulighed for at sætte løbsrekord i
hendes aldersklasse. Det samme gjaldt for mig. Fuld
damp fremad så motorbåde måtte vige for mig - der
skulle kæmpes til det sidste.
I mål mødte en glad Jette mig på broen. Vi var begge
tilfredse med et vel overstået løb.
Jette havde ikke kun roet godt, hun havde roet
samtlige konkurrenter langt bagud. Jette satte ikke
alene ny rekord for hendes aldersklasse, men satte
ny rekord for kvinder “over all” gennem det 45 år
gamle løb.
Jeg vandt min aldersklasse 60 + og satte aldersrekord
Klasse damer
35 - 49. 1:49:10. Jette Bælum
60 - 69. 2:05:11. Gittte Karlshøj
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Kapkajak

Kajakklubben er trelænget og ligger helt ud til og
med flot udsigt over Limfjorden. Både kajakroere,
supportere, hunde og medhjælpere nød det skønne
sommervejr. Der var meget flot forplejning til alle
efter løbet. Grillen var startet, så alle kunne få pølser, kartoffelsalat, grønsager, frugt, øl, vand, kaffe, te
og ikke mindst masser af is fra Ryå is.
Efter en velafholdt præmieoverrækkelse, var der
uddeling af vildt mange lodtræknings præmier, hvor
Jette meget passende blev udtrukket til hovedpræmien - en våddragt. Det var en fest. Det eneste, der
manglede, var flere deltagere til løbet. Vendelboløbet fortjener bestemt meget ros og større opbakning af flere deltagere.
Kom med til Vendelboløbet 2022 - Strømmen kan
lave en fin klubtur!

Invitationen til Vendelboløbet, kopieret fra
hjemmesiden: https://www.aalborgkajakklub.dk/
vendelboloebet
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Instruktører

SUP-PERB weekend i Kerteminde
af Dorthe Gilså Hansen

DKF’s Instruktørsamling var god inspiration til ungdomstrænerne fra Middelfart.
Hvordan håndterer jeg overhovedet et SUP-bræt –
ja, og hvordan instruerer jeg i disciplinen? Hvordan
underviser jeg i rul? Hvordan redder jeg bedst
muligt folk, der er ved at drukne og skal svømmes
på land?
Det var blot nogle af de ting, danske kajakinstruktører kunne få svar på i forskellige workshops på DKF’s
legendariske instruktørsamling i Kerteminde.
Tre af ungdomsinstruktørerne i Kajakklubben Strømmen valgte i år at deltage – og med godt udbytte,
nye ideer til lege, tid til selv at lege, ideer til at
fastholde nye roere i klubfællesskabet, og snak om
de forskellige ’statements’ om kajakroning:
Body boat blade
Kig kant kraft: kig hvor du skal hen
Forror/ foran cockpittet/ drejer mod vinden
Bagror/ bag cockpittet/ drejer med vinden
Lær med leg - massere leg
Og så til overskriften SUP PERB: DKF er en forening
for mange slags roere og vandelskere: også dem,
der stryger afsted med de nye Stand-Up-Paddleboards i den gængse størrelse, der ligner et windsurferboard, og så de nye som for alvor lægger op til
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vandleg i fællesskab: KÆMPE-SUP’erne med plads til
6-8 roere på en gang.
På sidste session om ’civil kystlivredning’ fik vi
demonstreret de nye Lifeboards®, som er udviklet
for at erstatte de klassiske stribede redningskranse
fra Trygfonden. Vi testede – og fandt ud af hvor helt
umulige redningskransene er at kaste og svømme
med. Fem meters kast på en god dag?? Lidt bedre
gik det med de nye Lifeboards som gør det muligt
at komme hurtigere ud til en nødstedt. Men selv
med dem skal man huske et andet vigtigt statement
som vi kender fra kajak-instruktionen: Husk din egen
sikkerhed – det nytter ikke at skabe flere nødstedte.
Instruktørsamlingerne foregår i øvrigt over tre dage
– fra fredag til søndag og med overnatning i telt på
plænen foran klubhuset.

NATURENS DAG

Arrangement

Naturens
dag september
2021
- 14.
af Niels Martin Larsen og Helle Knudsen

Dagen begyndte lidt blæsende, så der var ikke
mange besøgende de første par timer: 2 børnebørn til et par svagstrømmere, fem ænder og to
måger – og det var jo ikke mange!
Til gengæld var der 20 hjælpere, som hyggede sig
– og som kom i sving senere, da der efterhånden
kom en del gæster, der gerne ville prøve en kajak.
Det blæste meget, men vinden kom fra syd og
senere vest, så folk blev blæst ind i sandkassen og
det var meget sikkert.
Det var en del unge til at starte med. Senere på
dagen kom forældre med deres børn, som gerne
ville skrive både børnene og sig selv op til kursus.

2014 fra kl. 09.30

Der kom også et par tidligere roere, som fik genoplivet lysten til at ro. Der var en besøgende, der
ikke havde siddet i en kajak i 30 år! Han endte i en
kapkajak og i en længere tur med Torkild i en K2er.
Vi havde ca. 55 personer på besøg, de fleste på
vandet og enkelte, der så på fra land. Med de
mange hjælpere var der næsten ingen ventetid for
de, der havde lyst til at prøve en tur, og hjælperne
havde også mulighed for at blive afløst.
Dagen var godt arrangeret - og klubben har allerede nu en liste med børn og voksne, der gerne vil
på kursus til foråret.

Grafik fra Middelfart kommunes hjemmeside - vedr. naturens dag

NATURENS DAG
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Speed-kursus i Hjerte-lunge-redninger
af Helle Knudsen

Der er ca. 4.000 hjertestop uden for hospital i Danmark om året. Overlevelsen i Danmark er omkring
10%. Hjerte-lunge-redning udført af lægfolk er
den vigtigste handling før ambulancens ankomst.
Tidlig hjerte-lunge-redning og tidligt stød med en
hjertestarter inden for 3-5 minutter kan føre til en
overlevelse på op til 50-70%.
Der er derfor al mulig grund til at repetere redninger
og afprøve hjertestarter med jævne mellemrum.
Hjerteforeningen tilbyder sammen med Dansk Råd
for Genoplivning og Østifterne kurser på en halv
times varighed til mange forskellige foreninger over
hele landet.
Den 23. september afholdt klubben derfor et kursus, som varede en halv time og hvor de grundlæggende principper blev repeteret. Der var en kort
instruktion, præsentation af hjertestarter og mulighed for at prøve både hjertemassage på dukker og
hjertestarter. Coronareglerne tillod endnu ikke at
afprøve kunstigt åndedræt.

Der var kun 4 deltagere og en hund på kursus.
Hunden var mere interesseret i den søde og dygtige
instruktør end i hjertestartere og dukker - men for
os andre var det en god anledning til at repetere
hjertemassage og afprøve hjertestarter.
Der havde ugerne forinden været et mere omfattende 8 timers førstehjælpskursus med bl.a. redninger i
vand, hvori primært instruktørerne deltog. Klubben
vil forsøge at organisere to førstehjælpskurser i
2022, så endnu flere kan få mulighed for at deltage.
Men de korte kurser i Hjerte-lunge-redninger er et
rigtigt godt supplement og kan være med til at redde liv - både i klubbens regi og i alle mulige andre
sammenhænge.
Hvis man er i kajakklubben, er den nærmeste hjertestarter på havnekontoret.
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Hvis man er i kajakklubben, er den nærmeste
hjertestarter på havnekontoret.
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Sponsor

Sponsorater i 2021
af Jette Steenstrup

Sponsorater til byggeriet har været svært at få. Fonde, fundatser, firmaer o. lign. vil helst støtte noget,
som sætter aktiviteter i gang i foreninger eller som
hylder fællesskaber på tværs af sportsgrene. Men vi
har dog kunnet hente lidt til byggeriet. Middelfart
Kommune har støttet os med 750.000 kr. og Den
fynske bank fond har givet os 125.000 kr. Vi håber
stadig at nogle af de lokale firmaer vil støtte os, når
indretningen af klubhuset går i gang.
Sammen med Naturpark Lillebælt arbejdes der med
at udarbejde store plancher, som kan øge informationen om Naturpark Lillebælt og mulighederne med
at være en del af den i en kajak. Plancherne skal
hænge på vores nye klubhus. Nordea Fonden har
sponsoreret udarbejdelsen af plancherne.
Vi har dog ikke helt ligget på den lade side og kun
tænkt byggeri i sponsorudvalget.

i aktiviteterne igen efter Coronaen har vi modtaget
35.000 kr. til målgruppen og sikkerhedsudstyr. Vi
er på nuværende tidspunkt ved at indkøbe kajakker, som kan anvendes til denne aldersgruppe.
Fynskredsen er blevet nedlagt og er blevet en del af
region Syd. Der var en smule penge tilbage i kassen
og fra denne kasse fik vi et mindre beløb på 5000
kr., som er anvendt til et stort telt, således at børn
og unge på sigt kan få mulighed for at holde event
i klubben og som kan anvendes af klubben ved
forskellige arrangementer.
Dejligt at nogle har villet sponsorere os, således at
vi i dag har en fantastisk flot flåde liggende i vores
bådhuse. Så stor tak skal det lyde til de forskellige
sponsorer.

Det er blevet til penge fra Spar Nord Fonden til en
Coast Fighter til 24.000 kr.
Nye tiltag i klubben med Surf Ski har vi fået mulighed for igennem en bevilling fra Friluftsrådet på
50.000 kr., således at vi i dag har 3 klub Surf-Ski af
forskellige sværhedsgrader. Det giver os mulighed
for at omskole dem, der har lyst og har IPP2 at blive
omskolet til at ro i denne bådtype. Jette, Pernille
og Brian er ved at uddanne sig til at kunne varetage
omskolingen.
Vi har oparbejdet en fin gruppe af børn og unge
som ro i alle kajaktyper så der mangler efterhånden kajakker til denne gruppe. For at skubbe gang

Den nye ungdomskajak
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Den nye Coast Fighter
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Hædring af idrætsfolk
Foto: Jette Bælum

Hædring af idrætsfolk for foreninger i Middelfart kommune
Hvert år i første kvartal vil Middelfart Kommune hædre de idrætsfolk, som har opnået medalje ved verdensmesterskaberne, europamesterskaberne, de nordisk mesterskaber, eller som er blevet danmarksmester eller
fynsmester i den forgangne sæson.
I 2021 udsættes arrangementet til september 2021.
Indstillingen sker gennem den klub som idrætsudøverne repræsentere.
Ved arrangementet kåres samtidig årets frivillig indenfor idrætsområdet samt årets ungdomstalent. Her kan
alle indstille kandidater.
(kilde: Middelfart.dk)
På billedet ses vores egne, altid topmotiverede og fuldstændig skarpe idrætsudøvere,
som her er Jette Bælum, Pernille Stenum og Brian Henningsen.
Tillykke med titlerne!
De er danske mestre og nogle stærke repræsentanter for vores kajakklub.

jln
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SIGER TAK TIL VORES SPONSORER/SAMARBEJDSPARTNERE:

