
 

 

 

Kære medlem 
 
 

Fire Nyhedsbreve 

I 2016 kom der ét Nyhedsbrev, og det var lige efter nytår. I stedet har der været mange små 
”Nyheder” og en masse skriverier på facebooksiderne i 2016, og det har været fint nok.  
 
Mikael Andersen og Gorm er nu gået sammen om at skrive 4 Nyhedsbreve i 2017, og det her er 
det første. Nyhedsbrevene kan bedre end facebook og ”enkeltnyheder” fokusere og formidle lidt 
bredere budskaber, og det har vi forsøgt herunder.  

 

 
 
 

Nyhedsbrev nr. 1 
Den 19. februar 2017 



 

 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 16. marts kl. 19 – 22 har vi ordinær generalforsamling i vores klublokale. 
Generalforsamlingen har altid været rigtig godt besøgt, og det giver bestyrelsen et rigtig godt 
rygstød og en god opbakning til at arbejde videre.  
 
Så kom og vær med til at give klubben din støtte i det videre arbejde. Husk at tilmelde dig i 
kalenderen 
 
Dagsordenen, som jo står i vores vedtægter (se evt. på hjemmesiden under ”Regler/politikker”) er 
følgende: 
 

1 Valg af dirigent 
2 Bestyrelsens beretning 
3 Forelæggelse af regnskab 2016 og budget 2017 til godkendelse 
4 Fastsættelse af kontingent i 2017 
5 Behandling af indkomne forslag  
6 Valg af bestyrelse – valg for 2 år.  

På valg: Gorm, Henning, Tage og Peter Bundgaard   
7 Valg af revisor og suppleant – valg for 1 år  

Marianne Treu blev valgt som revisor og Ole Bagger Petersen blev valgt 
som revisorsuppleant i 2016 - begge for 1 år 

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen – valg for 1 år 
Claus Treu og Anne-Birgitte Skaalum blev valgt som suppleanter i 1 år i 
2016.  

9 Eventuelt og herunder deltagelse i klubbens udvalg 
 
Bestyrelsens beretning bliver ligesom de tidligere år en stribe korte indlæg fra nøglepersoner i 
udvalgene om, hvad der er sket i 2016 og helt kort om planer for, hvad der skal ske i 2017. 
 
Der har tidligere været forslag om, at vi skal sørge for en bedre proces i forbindelse med valg til 
bestyrelsen og tilmelding til de enkelte udvalg. Bestyrelsen er enige om, at vi melder ud i god tid 
inden generalforsamlingen, så alle har mulighed for at foreslå sig selv eller andre som bestyrelses-
medlemmer eller suppleanter og som deltagere i et af vores udvalg.  
 
Du er velkommen til at snakke med Gorm eller et bestyrelsesmedlem om dit forslag eller sende en 
mail til Gorm. De udvalg, som er aktuelle at melde sig til er følgende, idet dem der har været aktive 
i 2016 er nævnt i parentes: 
 
 
 



 

 

 
Kajakudvalget: (Thomas Bjerg, Henning Simonsen, Frans Nørskov) 
 

Turudvalget: (Mikael Andersen, Charlotte Gaardsted) 

Juniorkajak: (Jacqueline Landau)  

Klubaftensudvalget: (Mikael Andersen, Claus Treu) 

Turkajakudvalget: (Gorm, Jens Mikkelsen) 

Kanoudvalget: (Thomas, Lotte Jung) 

Fondsudvalget: (Karsten, Gorm) 

It: (Jørgen Lindegaard, Mikael Andersen) 

Instruktørdage: (Gorm, Kirsten Mikkelsen) 

Design/udsmykning: (Mikael Andersen, Leif Romsø, Gorm) 

Svømmehal: (Per Dolleris, Gorm) 

”Onsdagskaffe”: (Christian, Ole Bagger m.fl.) 

 

 
 



 

 

 

Endnu et rekordår 

Kerteminde Kajakklub er en aktiv klub med engagerede medlemmer, og utroligt nok lykkes det 

næsten hvert år at sætte nye rekorder. 2016 var bestemt ingen undtagelse, da klubmedlemmerne 

igen satte masser af flotte rekorder på vandet og i statistikkerne.  

 

Leif Pedersen satte en personlig rekord, der samtidig blev klubrekord med hele 4.326 km i 

kajakken. Det er 301 km længere end den tidligere rekord fra 2014. Godt roet, Leif!  

 

Lene Simonsen er suveræn i statistikkerne som den kvinde, der ror længst. I 2016 roede hun 

1.185 km, hvilket dog ikke er hendes rekord, der lyder på 1.680 km i 2015. Godt roet, Lene!  

 

Medlemmerne satte også en fællesrekord, idet vi tilsammen roede 52.025 km, hvilket er 8.616 

km længere end rekorden fra 2014. Stort skulderklap til os alle!   

   

Antallet af ture er også rekord i 2016 med 3.712, hvilket slår rekorden fra 2014 med +597 ture. 
 

Gennemsnit for turenes længde blev i 2016 på 14 km, som dog er slået i 2014, hvor længden var 

14,2 km. 

 

 
 



 

 

 
Man kan selv nærstudere statistikkerne på klubbens hjemmeside, men herunder de væsentligste:  
 
Antal roede km for:  2016  2015  2014 
Havkajak  49.609   40.905   40.552 
Turkajak  2.416  2.417  2.857 
I alt  52.025 km  43.322 km  43.409 km 
 
Antal ture  3.712  3.105  3.115 
 
Antal roede km for: 
Mænd  4.326 (Leif P.)  3.606 (Christian P.) 4.025 (Christian P.) 
Kvinder  1.185 (Lene S.)  1.680 (Lene S.)  1.316 (Lene S.)  
 
Roede km for enkeltpersoner i 2016: 
 
Mænd   Kvinder  
1: Leif Pedersen 4.326   1: Lene Simonsen 1.185  
2: Christian Povlsen 3.745  2: Inge Jørgensen 809  
3: Jens Christensen 2.210  3: Charlotte Gaardsted 786  
4: Mathias Torbjørn Høi 1.674  4: Merete Lund 751  
5: Jens Mikkelsen 1.605  5: Helle Andersen 726  
6: Peter Bundgaard 1.530  6: Lise Lins 719  
7: Ole Bagger Pedersen 1.516  7: Anne-Birgitte Skaalum 659  
8: Søren Marcussen 1.346  8: Berit Løgstrup 639  
9: Mikael Andersen 1.292  9: Jaqueline Landau 608  
10: Gorm 1.198   10: Lise Bathum 590  
 
Stort tillykke til alle! 
 

 



 

 

 

Vinterprogrammet 2017  

Lige før nytår blev kalenderen opdateret, så kurser, roninger, klubaftener, turprogram osv. er lagt 
ind for 2017. Og hvad kan vi så byde på af aktiviteter inden standerhejsning:  
 

Svømmehallen  

Først og fremmest har vi vores dejlige lørdagsaktiviteter fra kl. 14:00–17:00 i svømmehallen. Her 
starter vi med at svømme de første 45 minutter, og vi håber stadig, at kunne finde et medlem, der 
vil bistå med lidt svømmeinstruktion, for der er mange, der gerne vil blive bedre til især crawl. Efter 
svømningen er der hver gang noget kajakinstruktion med vores dygtige instruktører. Her kan du få 
lidt ekstra inspiration til, hvad du kan øve dig videre på. Udover de faste aktiviteter i 
svømmehallen, så afholdes der også forskellige workshops. Efter strabadserne i svømmehallen 
kan man tilmelde sig fællesspisning i klublokalet.  
 

 Rulleworkshop: Her kan man deltage den 11. februar (4 pladser) + 25. marts (4 pladser) + 
1. april (6 pladser) + 22. april (6 pladser). Det koster 200 kr. - tilmelding i kalenderen 
 

 Åbent Hus: Her kan alle, der ønsker at prøve at sidde i en havkajak komme og prøve det 
af. Læs mere om arrangementerne i kalenderen under datoerne 26. marts + 1. april + 22. 
april. Hvis du vil gi´ en hånd med og sørge for, at vores gæster får en god og tryg oplevelse 
i svømmehallen, så tilmeld dig i kalenderen 
 

 Mandagssvømning: Det er lykkedes os at få ekstra tid i svømmehallen om mandagen fra 
14:00-15:00 
 

 Frigivelseshold 1(IPP2): Starter lørdag den 22. april kl. 12-17 i svømmehallen 
 

 Livredderprøve: Kursusforløb i livredning blev startet op den 21. januar, og forløbet sluttes 
af med livredderprøve i marts 
 

 Instruktør 1: Kurset som hjælpeinstruktør starter i svømmehallen den 2. april. Kurset er 
gratis - tilmelding i kalenderen. Kurset afsluttes på vandet i Kerteminde den 23. april 
 

 Turkajakkursus: Kurset starter op med to gange i svømmehallen den 18. marts og 25. 
marts. Datoerne på vandet i Kerteminde er: 2.6 + 9.6 + 16.6 + 24.6 
 

 Svøm, bowl og spis: Sidste år skød klubaftenudvalget en ny tradition i gang, hvor vi starter 
med traditionel omgang i svømmehallen, herefter 1 times dyst på bowlingbanerne. Vi slutter 
af med fællesspisning i svømmehallens cafeteria. I år afholdes arrangementet lørdag den 
22. april – tilmelding i kalenderen  



 

 

 

Klublokalet 
Igennem vinteren bruges klublokalet til mange ting. 
 

 Kom i form: Mandag og fredag kl 19-20 er vi nogle, der mødes i klublokalet og arbejder 
med vores form på kondicyklen, ro ergometret, kajakergometret og crosseren og balancen 
på balancebom og bold. Dette suppleres af muligheden for at løbe hver lørdag kl 13 – 
13.30 i forbindelse med svømmehallen 
 

 Kajakgymnastik Hver onsdag kl 18.30 afholdes der gymnastik på Kerteminde Skole under 
kyndig vejledning af Jytte Munter. Træningen sluttes af med sin egen kaffe/the og kage 
 

 Førstehjælpskursus: Søndag den 29. januar blev et 7-timers førstehjælpskursus afviklet 
med Røde Kors som undervisere 
 

Klubaftener  
Klubaftenudvalget lagde ud den 15. november med en aften i selskab med en fra Odense 
Havkajakklub, der fortalte om byggeri af sin egen kajak.  
Lørdag den 10. december blev der holdt julefrokost.  
Den 11. januar holdt Claus Treu, Jytte Munter og Hanne Grethe Pedersen nytårskur, hvor vi lærte 
at passe på vores liv og lemmer.  
Torsdag den 26. januar kiggede vi på mål og visioner, og her havde alle medlemmer mulighed for 
at komme med ønsker for 2017/2018.  
Torsdag den 9. februar havde Leif Romsø skruet en billede-kavalkade sammen af livets gang i 
kajakklubben 2016.  
 

Kommende klubaftener  
 

 Tirsdag den 21. februar viser vi en film, der handler om to kvinder, der begiver sig ud på en 
imponerende tur i kajakker. Tilmelding i kalenderen 
 

 Torsdag den 9. marts kommer Nicolai Ilcus på besøg, og fortæller om nyudvikling af 
kajakker 
 

 Generalforsamling den 16. marts 
 

 Standerhejsning den 8. april  
 

 Turlederkursus: Mandag den 24. april starter Turlederkursus op – kurset afsluttes den 1. 
maj. Tilmelding i kalenderen – kurset er gratis for alle.  

 



 

 

 

På vandet 
Vi har, årstiden til trods, også gode tilbud på vandet.  
 

 Hele vinteren kan man hver anden søndag deltage i Teknik 2, som foregår fra 13:00-15:00 
under kyndig vejledning af erfarne instruktører. Tilmelding i kalenderen  
 

 Hver lørdag og søndag har vi vinterroning kl. 10:00 fra marinaen 
 

 Fra den 12. april har vi igen onsdagsroning (rød + grøn tur)  
 

 Fra den 21. april har vi fredagsroning (grøn tur)   
 

 23. april starter vi den første af årets klubture, som går til Odense Fjord. Tilmelding i 
kalenderen 
 

 Fra den 4. maj har vi igen torsdagsroning med instruktør.  
 

 
Vi glæder os til at se jer på vandet – der er ture og træningsøvelser til alle niveauer! 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Kajakparadiset i svømmehallen 
Vi har nu haft svømmehallen i Munkebo i en del år. Vi startede i 2007, hvor klubben betalte 700 kr. 
i timen, og medlemmerne måtte lægge 100 kr. hver gang for at være med. Til gengæld var vi kun 
4 – 6 hver gang, og vi havde kajakkerne med fra Kerteminde.  
 
Siden har vi jo fået meget bedre forhold, og er ind i mellem så mange, at vi har retningslinjer for, 
hvordan vi skal dele de fælles goder. Det er rart at kende de fælles retningslinjer, så de bliver 
repeteret her: 

Vi overholder selvfølgelig alle svømmehallens egne regler med at vaske sig - også håret med 
shampoo (man må ikke komme i bassinet med tørt hår) - inden vi går i vandet - fornyet vask med 
sæbe efter toiletbesøg - vi vasker udstyr og tøj, der skal i bassinet hjemmefra, og skyller det i 
baderummet – vi har ikke sko på i svømmehallen eller spiser derinde. Vi går ikke i vandet, før der 
er en livredder (med kasket) på kajen.  
 
Og det går også fantastisk godt, men vi skal være lidt mere opmærksomme på det med 
livredderen lige omkring kl 14! 

Men vi har jo også vores egne aftaler: Dem, der ønsker at bruge en kajak, hjælpes ad med at 
bære kajakker og udstyr op i svømmehallen fra kl 13.45 til 14.00. Har man dårlig ryg, hjerte eller 
andet, så er det jo helt i orden ikke at bære kajakker, men der er jo alle pagajerne, 
spraydækkenerne, pagajflyderne og redningsvestene, der skal op. 

Om lørdagen svømmer vi fra kl 14.00 (når der er en livredder klar) til 14.45, og vi er sjældent for 
mange i bassinet. Der er også mulighed kl 14 - 1 5 om mandagen. Vi svømmer over de sorte 
streger fra det lave til det (mørke) dybe, og mellem stregerne på vej tilbage, så vi ikke støder 
sammen. De hurtigste svømmere er på banen ovre mod børnebassinet og de langsomme på 
banen ind mod omklædningen - ”middelsvømmerne” er så i midten – så undgår vi for mange 
overhalinger. Når man skal snakke, går man på land, så man ikke står og spærrer, for at 
svømmerne kan komme til at vende og sætte af. Er der behov for mere svømning kl 14.45, 
spærrer vi en bane af til det.   

Når vi skal i kajakkerne kl 14.45 skylles alle kajakker og udstyr med slangen, inden det kommer i 
vandet. Især kajakker udefra (de private kajakker fx) rengøres grundigt, så vi ikke får blade eller 
sand i bassinet. Der er normalt instruktion fra kl 15.30. 

Vi deles om klubkajakkerne. Hvis man er så heldig at have en klubkajak fra start kl 14.45, så skal 

man huske at dele den med de øvrige efter ca. ½ time. Private kajakker kan deles, men husk at 

spørge ejeren om lov. Vi opbevarer ikke private kajakker i svømmehallen. 



 

 

 

Når man er i svømmehallen efter kl 16.00, hjælper man med at bære kajakker ned – både 

klubkajakkerne og de private kajakker. Vi er fælles om det. Kan man ikke bære kajakker, så kan 

man tømme kajakker for vand med svampene, bære pagajer ned, bære spraydækkener,  

pagajflydere og redningsveste ned og hænge det til tørre.  

 

Hvis man er træt kl 16.10 og går i omklædningen, kommer man udefra og hjælper med at bære 

ned omkring kl 16.40. Det kan være koldt at bære kajakker ned i badetøj, så derfor lægger vi dem 

ofte nedenfor trappen. Det hjælper også meget med en tør trøje og et par badesko.   

Men det går jo fantastisk som Per Dolleris plejer at sige. Opstår der problemer, så snakker vi om 
det. Kom med forslag eller synspunkter.  
 
Formålet med svømmehallen er at give alle medlemmer mulighed for at træne svømme- og 
kajakfærdigheder under beskyttede forhold. Alt andet lige giver det et vigtigt bidrag til sikkerheden 
i kajak. Og så er det jo også både sjovt og hyggeligt.   
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Gorm Rønved Larsen 
 
 

 


