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Forord - af Mikael Andersen
Efter standerstrygningen sidste år gik vi alle en hård tid i møde. Perioden var stærkt præget af Gorms sygdom, og
det hele kulminerede i starten af december med Gorms dødsfald og begravelse.
Kerteminde Kajakklub fik, i samarbejde med Jytte, Martha og Ture, givet vores formand et værdigt farvel med
begravelsesceremonien i Søsportcentret. Og det skyldtes ikke mindst alle de medlemmer, der straks sprang til og
hjalp med alt muligt, og på den måde viste, hvilken fantastisk klub vi har.

I bestyrelsen fik vi efterhånden styr på alle de mange opgaver, som Gorm normalt tog sig af. Heldigvis har vi gode
og velfungerende udvalg og godt besatte tillidsposter i Kerteminde Kajakklub, og det har betydet, at vores maskinrum hele tiden har været i fulde omdrejninger.
På den nyligt afholdte generalforsamling fik vi besat alle poster, så både bestyrelse, udvalg og tillidshverv er klar
til at tage fat på en ny periode.
Gorm havde nogle meget store sko, og det var derfor med en vis ærefrygt, at jeg meddelte bestyrelsen om mit
kandidatur til at følge i hans fodspor. Men med fælles hjælp og en portion god vilje fra jer alle, så skal det hele
nok gå og jeg glæder mig nu til at smøge ærmerne op og tage fat - efter bedste evne - på de forskellige arbejdsopgaver, som en formand skal varetage.
Glæden ved at komme i klubben er for mig ubeskrivelig. Når jeg træder ind i klublokalet, blæses jeg stadig bagover af den formidable udsigt. Og en anden, men meget vigtig ting, som jeg sætter højt, er traditionen med at gi´
hinanden hånden når vi mødes i klubben. Denne lille gestus skaber en fantastisk fællesskabsfølelse, som har gjort
Kerteminde Kajakklub til et helt specielt godt sted at komme.
Mange af vores medlemmer gør et stort stykke arbejde, der kommer os alle til gode. Vores lokaler er altid en fornøjelse at komme ind i. Vores kajakstald er fyldt op med gode kajakker og udstyr. På vandet forkæles vi med
spændende workshops og kurser. Om aftenen går vi til gymnastik og spændende foredrag. Vi har en velfungerende hjemmeside og facebookprofil.
Tusinde tak til alle jer, der på den ene eller anden måde trækker et ekstraordinært stort læs.
Kerteminde Kajakklub byder hjerteligt velkommen til alle vores nye medlemmer, som kan glæde sig til mange
dejlige timer i klubben og på vandet. Vi vil invitere nye medlemmer til en informationsaften, hvor vi fortæller om
klubbens sikkerhedsbestemmelser, farvekoder på ture, turpas og meget mere.
Vi har en fantastisk klub, hvor vi kan vælge og vrage mellem mange gode aktiviteter. Vi er også ved at blive en
rigtig stor klub med mange medlemmer. Derfor går bestyrelsen med tanker om at spørge medlemmerne, hvordan vi - for det første - fastholder den gode klubånd og - for det andet - hvilken vej klubben skal tage de kommende år. Men mere om det til efteråret.
Jeg ønsker alle en god ro-sæson med masser af spændende og hyggelige timer i kajak, SUP og kano.
God vind og høj pagajføring,
Mikael A
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Lidt historie og lidt fremtid - fortsat
Hvis man tror, at kajakklubben har slappet af i løbet af vinteren, så tager man grueligt fejl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har holdt os i god form med motion, løb og gymnastik
Der har været en masse udvalgsmøder, så klubben er klar til en ny sæson
Vi har haft nogle gode workshops og kurser
Der har været klubture på bl.a. Odense Å og Skjern Å
Der har været fællesspisninger, julefrokost og nytårsfest
Vi har også været på vandet med vinterteknik og søndagsroning
Klubaftenudvalget inviterede til spændende foredrag
Vi fik også hytten gjort ren
Vi fik gennemført vores årlige generalforsamling
Vi har poleret vores egne kajakker (onsdagsholdet havde poleret alle klubkajakker i forvejen)
Årets første frigivelseskursus er skudt i gang

Hvad kan vi se frem til af spændende ting og sager i 2018?
•
•

•
•
•
•
•
•

Vi har søgt kommunen om opstilling af 2 containere på marinaen, så vi kan få plads til alle vores kajakker
Vi skal i gang med byggeplaner, som vi gør i samarbejde med sejlklubben
Vi har et fremragende medlemstal, men vi skal have kigget på, hvor mange vi kan ”tåle” at blive uden at det
går ud over den gode klubånd
Kajakklubben deltager i diverse events – fx Instruktørsamling, Havnens Dag, Kirsebærfestival og Julekajak
Vi skal afvikle forskellige kurser for både kajak, SUP og kano
Vi har også Kerteminde Byskoles elever både før og efter sommerferien
Der kommer spændende workshops med bølger og rul og teknik
Vi har et fantastisk turprogram med mange spændende ture

Kalenderen bugner
Klubbens kalender er ajourført for den nye sæson, og her kan man orientere sig om alle slags aktiviteter, tilmelde
sig teknik, klubture, workshops og klubroninger. Man kan også booke en kajak og en plads på traileren.
Vi har en lukket facebookgruppe, hvor vi laver aftaler på kryds og tværs, og deler billeder og spændende kajakoplevelser. Nye medlemmer skal søge om optagelse, før de kan lukkes med ind i gruppen.
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Standerhejsning
Standerhejsningen 2018 blev, som altid, en festlig dag. Vi startede tidligt på dagen med 16 medlemmer omkring
et fælles morgenbord, og efter morgenhyggen pudsede og polerede vi vores egne kajakker. Onsdagsholdet havde
i forvejen ordnet samtlige klubkajakker.
Om eftermiddagen spillede Børge på guitar og sang for til vores klubsang, formanden sagde et par ord og
Christian sørgede for, at klubflaget røg til vejrs mod den smukke blå himmel.

Trods en pæn sydøst vind tog en flok på 10 nypudsede kajakker afsted en tur ind i Noret, inden der skulle dækkes
bord og gøres klar til aftenens fællesspisning.
Imponerende 40 medlemmer deltog i fællesspisningen, og alle havde hver især taget en lækker ret med. Al maden blev anrettet som en meget imponerende buffet.
Under kaffen holdt vi afstemning om navn til klubbens nyindkøbte gule kajak af mærket Boreal. Der var mange
gode forslag, men forsamlingen valgte navnet: BANANEN.
Traditionen tro var der også bamseuddeling.
Superbamsen
Denne gang gik Superbamsen til en institution i klubben. Der er ikke
tale om en enkeltperson, men derimod en masse enkeltpersoner, der
mødes fast hele året rundt. Denne gruppe af personer gør en
kæmpestor indsats for klubben, som kommer os alle til gode.
De mødes fast én gang om ugen, og det er altid om onsdagen.
Derfor har de så klogt valgt at kalde sig for Onsdagsholdet.
Onsdagsholdet bliver med rette tosset, hvis man kalder dem for en
samling gamle mænd, men vi håber, at holdet tilgiver os, at der ikke
fulgte en flaske vin med hæderen, men derimod en flaske
Gammel Dansk.
Tillykke til onsdagsholdet.

Christian modtog bamsen på holdets vegne

Trøstebamsen
Årets modtager af trøstebamsen har i en årrække gjort et flot stykke arbejde for klubben på særligt udvalgte områder. I år var tiden så inde til at trække sig tilbage og nyde livet uden alt for mange tillidshverv, men ak… sådan
skulle det ikke gå. Klubbens vedtægter er nemlig benhårde, og her blev årets trøstebamsemodtager fanget på det
forkerte ben, og må pænt fortsætte på posten i bestyrelsen et år endnu. Men hvis Claus er ked af det, så er vi andre til gengæld jublende lykkelige.
Men det er ikke kun derfor, at Claus Treu skal have trøstebamsen. I flere måneder har han døjet med store smerter i sin lænd, og midt i det hele blev konen også pludselig blev sat ud af spil med en operation.
Tillykke til Claus Treu.
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Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19:00 - 21:30 i Søsportscenteret. 80 medlemmer
kom til generalforsamlingen, og det er imponerende flot. Men en generalforsamling i Kerteminde Kajakklub er
heller ikke en kedelig affære, og igen i år orienterede alle udvalg og tillidshverv om deres imponerende indsats i
klubben.
Årets overskud lød på kr. 113.772,19 og klubben har således likvide beholdninger på kr. 407.784,05.
Vi er pt 342 medlemmer med en gennemsnitsalder på 54 år.
Kontingentet fortsætter uændret.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelse
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:

Mikael Andersen
Karsten Koch
Peter Bundgaard
Charlotte Gaardsted, Lone Kondrup, Claus Treu og Ole Bagger
Tom Rugaard (1) og Marianne Videbæk Bjerg

Udvalg
Designudvalg:
Fondsudvalg:
Husudvalget:
Uddannelsesudvalget:
Juniorkajak:
Kvalitetsudvalget:
Kajakudvalget:
Klubaftensudvalget:
Turudvalget:
IT-udvalg:

Leif Romsø, Mikael Andersen, Per Gøse
Karsten Koch, Mikael Andersen
Karsten Koch, Peter Bundgaard, Mikael Andersen
Alle instruktører 2
Mathias Høi, Jon Schønbech, Rasmus Frederiksen
Stefan Jensen, Thomas Bjerg, Mikael Andersen
Mathias Høi, Ole Bagger, Sune Flejsborg, Susanne Larsen
Merete Lund, Charlotte Pedersen, Hans Buhl, Arne Nielsen, Claus Treu
Lise Lins, Charlotte Gaardsted, Martin Værløse, Anne Birgitte Skaalum, Hans Buhl
Stefan Jensen, Jørgen Lindegaard, Mikael Andersen, Per Gøse, Lene Nyberg

Tillidshverv
Onsdagsholdet:
Åbent Hus:
Kajakstald:
Nøglekort/badekort :
Vedligeholdelse af trailere:
Nøgle til Kajakstald:
Svømmehal:
Gymnastik:
Motion:
Førstehjælp:
Instruktørdage:
Vandsport:
Kirsebærfestival:
Havnens Dag:

Christian Povlsen, Ole Bagger (+ diverse medlemmer)
Mikael Andersen
Ole Bagger
Peter Bundgaard
Peter Bundgaard
Karsten Koch
Mikael Andersen
Jytte Munter
Mathias Høi
Mikael Andersen
Mikael Andersen
Mathias Høi, Ole Bagger, Rasmus Frederiksen, Per Dolleris, Mikael Andersen
Mikael Andersen
Ole Bagger, Leif Romsø, Lone Kondrup, Mathias Høi, Mikael Andersen
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Siden sidst - fra standerstrygning til standerhejsning
Åbent Hus
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement i svømmehallen den 24. marts.

Klubture
1: Odense Å med kajakker den 5. november
2: Julekajak den 10. december
3: Odense Å med kanoer den 14. januar

Workshops
1: Bølgeworkshop den 22. november, som desværre blev aflyst
2: Rulleworkshop i svømmehallen den 2. december, 16. december, 13. januar, 3. marts
3: Fridyk 1 og 2 i svømmehallen hhv. den 10. marts og 17. marts

Kurser
1: Førstehjælpskursus den 3. december
2: Glasfiberkursus den 13. januar
3: Paddlers den 10. marts
4: Førstehjælpskursus den 24. marts
5: Bassinlivredder den 7. april

Aktiviteter i vinterhalvåret
Kom i form, Onsdagskaffe, Gymnastik, Kajakløb, Svømmehal, Vinterroning, Fællesspisning, Teknik

Klubarrangementer
1: Klubaften den 23. november med Danmark Rundt i kajak
2: Julefrokost den 6. december (onsdagsholdet)
3: Julefrokost den 9. december (klubben)
4: Nytårsfest den 31. december
5: Klubaften den 4. januar med At ro om vinteren
6: Klubaften den 23. januar om udvalg og tillidsposter
7: Klubaften den 21. februar om Krop, bevægelse og skader AFLYST
8: Klubaften den 1. marts med SOK
9: Rengøringsdag den 3. marts
10: Generalforsamling den 15. marts
11: Klubaften den 22. marts med Hypotermi og grønlandstur
12: Polering af kajakker den 7. april
13: Standerhejsning og fællesspisning den 7. april

Møder
1: Bestyrelsen har afholdt møder den 5. november, 5. december, 5. januar, 6. februar
2: Diverse udvalg har løbende afholdt møder
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Teknik i svømmehallen
1: Fem gange var der tilbud til vores unge med Juniorkajak
2: Seks gange blev der afholdt undervisning i forskellige teknikker
3: To gange var der teknik for kano
4: To gange var der svømmeundervisning
5: En gang kunne man lære om vandtilvænning

Teknik på vandet
Vi var otte gange på - og i - det kolde vand og øve Vinterteknik, redninger og sikkerhed.
Vinterteknik, redninger og sikkerhed er for dem, der gerne vil prøve kræfter med at ro om vinteren på en sikker
måde. Det er for alle, uanset om man lige er blevet frigivet i år eller har flere år på bagen. Det hele tager udgangspunkt i der, hvor man er.
Tak til alle instruktører, hjælpeinstruktører og medlemmer, der på den ene eller anden måde har bidraget med
at få gennemført de nævnte aktiviteter!
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Kommende aktiviteter 2018
Faste indslag
Der er masser af muligheder i kalenderen, hvor der tilbydes:
•

Teknik :

1-2-3

•

Frigivelseskurser:

Vi har foreløbig planlagt 4 hold

•

Madpakketure :

Hver tirsdag

•

Onsdagsroning :

Grøn, gul og rød

•

Torsdagsroning:

Med instruktører

•

Fredagsroning:

Grøn

•

Søndagsroning :

Grøn, gul og rød

•

Kano & SUP

Ad hoc

•

Åbent Hus :

Ad hoc

•

Kano:

Kanokursus (opstart den 8. maj)

•

Vandsport:

Elever fra Kerteminde Byskole (opstart den 31. maj)

Klubarrangementer
•

21. april:

Svøm, bowl og spis - vi slutter af i svømmehallen

•

22. april:

Klubtur på Odense Fjord

•

27-29. april:

Instruktørsamling - instruktører fra hele landet gæster Kerteminde

•

19-21. maj:

Kanotur på Gudenåen

•

27. maj:

Klubtur til Bøgebjerg

•

2. juni:

Klubtur til Romsø - en meget smuk tur

•

9. juni:

Havnens Dag, hvor Kerteminde Kajakklub er tovholdere

•

16-17. juni:

Klubtur til Thurøe - én af klubbens mest populære ture

•

23. juni:

Vi fejrer Sankt Hans med grill og bål

•

21. juli:

Kirsebærfest

•

30. juli:

Klubbens sommertur

•

19. august:

Klubtur på Odense Å

•

29. august:

Fællesgrill

•

8-9. september:

Klubtur til Silkeborgsøerne - én af klubbens mest populære ture

•

15-16. september:

Kanotur til Skjern Å

•

7. oktober:

Kertinge Nor Rundt

•

4. november:

Klubtur på Odense Å

•

9. december:

Julekajak på Odense Kanal
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Minder fra en kajaktur i 2016
Rollespil i kajakker
Dårligt vejr tager ikke modet fra garvede kajakroere, og derfor deltog 18 medlemmer fra Kerteminde Kajakklub i
festlighederne ved Kirsebærfestivalen i 2016. Det er efterhånden blevet en smuk tradition, at kajakker, pyntet
med lys og levende fakler glider gennem Langebro lørdag aften, samtidig med, at folk ankommer med lysfakler
fra torvet. Det er et fantastisk skue at sidde i sin kajak, når man langsomt glider under broen og ind i selve havnebassinet, hvor hundredvis af mennesker sidder rundt omkring på havnekanten med deres lysfakler. Desværre
drillede vinden netop det år, og de lysfakler, som vi traditionelt monterer på et SUP-board og trækker efter den
forreste kajak, brændte ud på ganske få minutter i den stærke blæst. Men hverken vind eller den stærke strøm
afholdt dog klubbens ekstraordinære dygtige kajakroere til at brillere med bl.a. grønlænderrul. Et flot punktum
på en dejlig lørdag aften.
Det var ikke alle, der vendte kajakkerne rundt i den stærke strøm, men om søndagen tog vi revanche. Vi var 16
medlemmer, der skulle øve teknik, og specielt én af øvelserne skabte røre i bassinet. Vi skulle udføre et rollespil,
hvor fire af os blev udvalgt som turleder, der hver især skulle føre en gruppe af kajakroere fra Sydstranden om
til – og under - Langebro. Resten af deltagerne havde hver fået tildelt en rolle, hvoraf den ene skulle spille en person, der hele tiden kommer til at ro for hurtigt og glemmer alle instrukser efter 1 minut. En anden skulle forestille
at være meget langsom og snakke uafbrudt, og endelig skulle den tredje rolle simulere angst og stor usikkerhed.
Jeg fik tildelt dén rolle, som jeg ufrivilligt har lagt ører og psyke til i mange år. Med fire blonde skønheder i huset
er jeg konstant udsat for ufattelige mængder af underlige spørgsmål, og der er ikke ro i mere end få sekunder ad
gangen. Men nu kunne jeg gøre brug af mine erfaringer og spille den snakkesalige roer med de mærkværdige
spørgsmål.
Turlederne klarede det godt, selvom turen til Langebro nok har føltes uendelig. Det må også have været en speciel oplevelse for havnens gæster, der kunne opleve spredte flokke af kajakroere, der småsnakkende og råbende
bevægede sig langsomt gennem havnebassinet. Jeg bombarderede flittigt min turleder med det ene tåbelige
spørgsmål efter det andet, og mine med-roere spillede deres roller til perfektion. Turlederne var, længe inden vi
nåede området mellem Thorsteds og Rudolf Mathis, synligt stressede og lettere irriterede, men da én af kajakroerne pludselig drattede rundt med kajakken, så kom det ikke kun som et chok for turlederne, men også for havnens mange gæster. Pludselig drattede flere kajakker rundt og havnen blev hurtigt forvandlet til et flydende kaos
med forulykkede kajakker og roere over alt. Min turleder gik straks i gang med en makkerredning, samtidig med
at han panisk forsøgte at signalere til restauranternes og havnens gæster, at alt var under fuld kontrol. Jeg roede
op på siden af ham, da han var mest stresset, og spurgte, om ænderne ved havnekanten føder levende unger eller lægger æg. Han kiggede på mig med et ansigtsudtryk fuld af vantro, og på det tidspunkt havde han fået rigeligt af sin lille flok uduelige kajakroere.
Vi spolerede for en stund den offentlige ro og orden i havnebassinet, og til de gæster, der misforstod leg og alvor,
siger vi mange gange undskyld og håber, at de - trods alt - nød vores muntre rollespil, der blev afsluttet med masser af grønlænderrul og glade smil!

