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Forord  
 
Vores nyhedsbreve omhandler livets gang i Kerteminde Kajakklub og beskriver, hvad der er sket siden sidst og 
hvad der fremadrettet venter os af spændende udfordringer.  
 
Men det skal også handle om vores særlige interesser og oplevelser på vandet, som kan være en inspirationskilde 
for os alle. Derfor har flere af vores medlemmer bidraget til dette Nyhedsbrev med spændende artikler.  
 
Tak for bidragene! 
 

• Vi har sat fokus på kano og SUP. Det er to aktiviteter, som vores medlemmer virkelig har taget til sig, og der 
har allerede været mange kandidater gennem både teknikkurser og frigivelser: 

  > Thomas Bjerg giver os en orientering omkring aktiviteter og kursusmuligheder i kano 

  > Mathias Høi beskriver mulighederne for Stand Up Paddling 
 

• Søren Ørskov er et stort legebarn, og han vil føre os ind i sin kajakverden, der for det meste er fyldt med 
store bølger og skumsprøjt 
 

• Lene Simonsen er kendt for at tage nogle lange ture i kajak og her fortæller hun om en tur til USA, hvor hun 
roede rundt i kajak på Manhattan 
 

• Lotte Pedersen var en af tovholderne til en samling for klubbens egne instruktører. Samlingen fandt sted på 
Fyns Hoved, og her blev alle udfordret i både kajak og på teori. Vi får et spændende kig bag kulissen 
 

• Gert Voigt lever til tider livet farligt i sin kajak, og han fortæller her om to hårrejsende episoder, der let  
kunne have gået grueligt galt 
 

• Artikel om kajakstald og containere, hvor vi kommer nærmere ind på ventelister, kajakpladser m.v. 
 

• Kerteminde Kajakklub var værter for Dansk Kano og Kajak Forbunds årlige Instruktørsamling, der  
havde rekordstort deltagerantal med instruktører fra hele landet 

 
Hvis du har en god historie eller en  
særlig oplevelse, som du gerne vil  
dele med os andre, så send tekst og  
billeder til redaktøren på mail: 
mka@andersen.mail.dk  

 
Jeg ønsker alle en fortsat god sæson  
med masser af spændende og hyggelige timer i  
kajak, kano og på SUP. 
 
God vind og høj pagajføring, 
Mikael A 



Nyhedsbrev 2 2018 

 
 
 

 

Lidt historie og lidt fremtid  - af Mikael Andersen 

 
Da vi  ret hurtigt fik tilladelse af kommunen til at fjerne en stolpe under trappen ved svømmehallen var optimis-
men skyhøj ift. behandlingstiden, da vi tog fat på ansøgning om opstilling af to containere på marinaen.  
 
Men så let skulle det absolut ikke gå, og efter en lang omgang tovtrækkeri med kommune og politikere, så har 
Kerteminde Kajakklub nu fået tilladelse til at opstille to containere på marinaen. Processen har samlet varet i to 
år, men efter at sagen først blev behandlet i fire forvaltninger og i et politisk udvalg, for til sidst at ende på et by-
rådsmøde den 28. juni, så er den midlertidige løsning med vores pladsproblemer faldet på plads.   
 
Ole Bagger og Leif Romsø er i skrivende stund ved at finde to egnede containere, som de vil gøre klar til opbeva-
ring af kajakker - en forøgelse af klubbens staldkapacitet med 25-30 kajakker.  
 
Vi holder møde med kommunen om en egnet placering efter sommerferien, men indtil videre har vi tilladelse til 
at sætte containerne op på sejlklubbens jolleplads.  
 

Hvad kan vi se frem til af spændende ting og sager i resten af sommeren? 
 

• Vi skal i gang med byggeplaner, som vi gør i samarbejde med Kerteminde Sejlklub 

• Containere skal (muligvis) beklædes med træ og indrettes til kajak og SUP 

• Vi er i gang med at undersøge mulighed for udluftning i kajakstalden via solenergi. Der skal søges midler til 

finansieringen via kommune/fonde 

• Der er søgt midler hos Nordea Fonden og DGI/Bevæg dig for livet. Vi har bl.a. søgt om crossover-, polo-, og 

surfkajakker samt anlæggelse af teknikbane 

• Vi har de sædvanlige gode tilbud med kurser og teknik for kajak, kano og SUP 

• Vi har et fantastisk turprogram med mange spændende ture 

• Vi slutter sæsonen af med en flot standerstrygningsfest 

 
 
 
Klubkajakker og grej 
Vi er rigtig mange, der bruger vores dejlige faciliteter i Søsportcentret. Det sætter klubkajakker og sikkerhedsgrej 
under pres, men hvis vi behandler vores fælleseje med omtanke, så kan det alt sammen holde i mange år endnu. 
 
Sidste mand lukker og slukker 
Det betyder, at den sidste, der tager en kajak i stalden, sikrer, at alle porte er lukket og døren er låst. Hvis man er 
den sidste  der forlader klublokalet, så skal man tjekke, at vinduer, kaffemaskine og lys er lukket og slukket. 
 
Kaffe og the 
Til dækning af filterposer, kaffe og the betales kr. 2,- pr. kop. Du kan enten smide 2 kr. i glasskålen ved compute-
ren eller indbetale et beløb via MobilePay: 55632. Betal gerne et større beløb - fx 50 kr. - så har du ”fri” kaffe/the 
i en længere periode 
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Kano - af Thomas Bjerg 
 
Vi har i de sidste tre-fire år haft tre kanoer i klubben og der er nu 22 medlemmer, som er frigivet til at bruge dem. 
Hvad laver de kanoer så i en kajakklub, er der nok nogen der tænker. 
 
Der er flere gode grunde til det. Kanoen er et fantastisk supplement til kajak og en helt anden måde at komme på 
vandet på. Det er rigtigt sjovt, at skulle samarbejde med en makker om at få ”skuden” til at makke ret og man får 
mange teknikker med, som kan overføres til kajak og SUP – og det er selvfølgelig også altid sjovt at prøve noget 
nyt. Det er også et suverænt fartøj til langtur, man kan virkelig have meget bagage med.  
 
De tre kanoer som klubben har, er dels to 15 fods We-no-nah Prospector, som er flodkanoer med form á la de 
kanoer som blev brugt i Canada til at fragte gods ad de store floder. De er brede, så der er plads til megen last om 
bord og med bananformet køl, så de er nemme at manøvrere. Det er to kanoer som er rigtig gode til teknik og 
leg.  
 
Wenonah er et indiansk pigenavn og betyder ”høvdingens førstefødte datter, og var oprindelig en titel som blev 
givet, hvis høvdingens førstefødte var en pige. 
 
Den tredje kanon er en Hasle kano og i modsætning til de to andre er det en såkaldt søkano med lang og lige køl 
og knapt så meget volumen. Det gør at den er hurtigere og mere retningsstabil i vinden. Kanoen er øvrigt en gave 
fra to af vores medlemmer. 
 
Kanoer har det generelt bedst med mindre vind og bølger end vores kajakker, og derfor padler man typisk steder 
som f.eks. på fjorden og Odense Å.  
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Kano - fortsat 

 
De 22 medlemmer som må padle i kanoerne, har gennemført et IPP2 turkano / frigivelseskursus som klubben 
afholder hvert forår. Instruktører på kurserne er Lotte Jung og Thomas Bjerg.  
 
Frigivelseskurserne i kano minder en hel del om frigivelseskurserne til kajak og indeholder både teknik, sikker-
hed, redninger osv, så det er noget alle er rimelig bekendte med i forvejen. Foruden de almindelige redninger 
har vi også arbejdet med kano-kajak og kajak-kano redninger, da vi jo har begge dele og det er vist noget som 
ikke er gjort andre steder. Noget af det vanskeligere på kurserne har været, at det hedder ”jeg padler med min 
paddel i min kano”. 
 
Vi har på kursussiden været lidt hæmmet af, at vi ikke havde så mange kanoer, så det har kun været plads til seks 
medlemmer på de første hold. På sidste kursus var der flere deltagere end kanoer og heldigvis trådte Kertemin-
de Efterskole til og lånte os tre aluminiumskanoer. Dejligt at der blev plads til alle. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Målet indtil nu, har været at få uddannet så mange medlemmer at vi kan lave andre aktiviteter. Det har vi nu og 
vi er så småt gået i gang med nye aktiviteter, bl.a. har der været arbejdet med både strømmende vand og brug af 
canoe-poles.  
 
En canoe-pole er en aluminiumspind, som bruges til at stage sig frem med i modstrøm i f.eks. Odense Å mens 
man står op i kanoen, lidt på samme måde som med en gondol.  
 
Den nærmeste fremtid byder på kanoteknik, kano med sejl og klubtur til Skjern Å til efteråret og på lidt længere 
sigt en underviser udefra til andre aktiviteter.  
 
Forhåbentlig kommer der også et par ekstra kanoer til inden så længe.  
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Instruktørsamling 2018 - af Mikael Andersen 
 
Kerteminde Kajakklub var som sædvanligt værter for den årlige Instruktørsamling, som Dansk Kano og Kajak For-
bund afholder hvert år. 
 
Sidste weekend i april er dedikeret til DKF’s Instruktørsamling, hvor alle frivillige, der fungerer som instruktører i 
DKF's klubber, samles. I år fandt Instruktørsamlingen sted i dagene fra den 27.-28.-29. april. 
 
Det er en weekend med spændende workshops og dygtige instruktører. Her er rige muligheder for at få ny inspi-
ration, blive en dygtigere underviser eller forbedre sine egne færdigheder. Og frem for alt - her udbygger man 
også sit netværk med andre instruktører fra andre klubber. 
 
Mange af Kerteminde Kajakklubs egne instruktører havde tilmeldt sig Instruktørsamlingen, der bød på mange 
spændende workshops: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stand Up Paddling - Mørkeroning - Kano - Fitness for kajakroere - Opgaver i stedet for løsninger - Turledelse  
Benchmark Turkajak - Optimering af redninger - Prøv en ny båd - Byg dine egne søkort - Benchmark havkajak 
Hjælp handicappede i gang - Slalom for kano og kajak - Begynderundervisning - Læring gennem leg  
 
Det er et hårdt program at deltage i en Instruktørsamling, for man er intensivt ”på” hele dagen - men det er alle 
anstrengelserne værd. Alle os, der deltog fra klubben, fik mange gode input, som vi fremadrettet kan bringe vide-
re med ind i klubben. 
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Instruktørsamling 2018 - fortsat 

 
De seneste år har specielt Kirsten Mikkelsen trukket et stort læs med planlægning og madlavning til Instruktør-
samlingen, men hun var desværre forhindret i år, og derfor havde vi brug for mange frivillige til at få den årlige 
begivenhed til at køre på skinner.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er mange funktioner at holde øje med, når over 100 personer pludselig invaderer vores lokaler, vel at mærke 
når de også skal have maden serveret til alle måltider og mellemmåltider over 3 hele dage.  
 
Der skulle kokkereres, handles ind, dækkes bord, gøres rent og mange andre ting, der løbende dukker op. Men 
med den sædvanlige gode opbakning fra jer alle, så gik det over al forventning.  
 
Instruktørsamlingen er vigtig for klubben, da den foruden at inspirere vores egne instruktører - hvilket kommer 
alle til gode - også giver os en økonomisk gevinst. Og selvom vi, som noget nyt, fik leveret aftensmaden lørdag 
fra en café, og desuden måtte leje ekstra køleskabe, frysere og kaffemaskiner, så fik vi et pænt overskud på over 
10.000 kr. 
 
DKF har efterfølgende takket og rost Kerteminde Kajakklub for en dejlig weekend med god forplejning, fremra-
gende service og stor gæstfrihed. Vi har allerede sagt ja til at være værter igen til næste år, og instruktørsamlin-
gen bliver afholdt i dagene 03.-04.-05. maj 2019. 
 
PS: Vi har for længst sikret os sejlklubbens lokaler, så vi får masser af plads at boltre os på. 
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Kajakstald - af Mikael Andersen 
 
Vi har i Kerteminde Kajakklub nogle fantastiske faciliteter, bl.a. en velfungerende kajakstald. Der er desværre ikke 
for meget plads i stalden mere, og klubben har efterhånden fået opbygget en mindre venteliste for medlemmer, 
der ønsker at få plads til deres private kajakker. 
 
Derfor har vi længe ønsket at stille to containere op på marinaen, og nu er tilladelsen endelig kommet i hus. Leif 
Romsø og Ole Bagger er i skrivende stund i fulde gang med at indkøbe to brugte 20-fods containere, og vi håber, 
at de kommer i løbet af august måned. Når containerne ankommer skal de beklædes indvendigt med reoler, så 
de hver kan indeholde mellem 10-15 kajakker. Der er også planer om at gøre plads til klubbens SUP´er. Arbejdet 
med reolerne bliver udført af Leif Romsø og Christian Povlsen. 
 
Placeringen af containerne bliver nok i første omgang på sejlklubbens jolleplads. Vi skal i midten af august have 
møde med embedsværket i Kerteminde Kommune, og her skal vi blive enige om en fast plads til containerne. 
Og hvor det bliver kan vi af gode årsager ikke skrive noget om endnu. 
 
Bestyrelsen vil på næstkommende bestyrelsesmøde den 15. august vedtage et nyt dokument for regler om opbe-
varing af privatkajakker. Vi skal bl.a. have defineret prioriteterne på en venteliste, så vi sikrer plads til aktive med-
lemmer, der kontinuerligt bruger deres kajakker. 
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Kajakstald - fortsat 

 
Når containerne er landet og gjort klar, så skulle der ikke være flere medlemmer på ventelisten til opbevaring af 
privatkajakker. En kommende venteliste vil fremover være synlig på klubbens hjemmeside. 
 
Staldmester Ole Bagger skal i samråd med bestyrelsen nu til at lave en fordeling af kajakker mellem stald og con-
tainer, så opbevaring og den daglige brug fungerer mest hensigtsmæssigt for alle parter.  
 
Det skal også vurderes, om vi får brug for flere kajakvogne, så transport fra container til isætningsstedet foregår 
nemmest muligt.  
 
Vi forventer, at transport og indkøb af containere med låseanordning og indretning med reoler vil lande på cirka 
40.000 kroner. 
 
Fremadrettet vil vi gå i gang med at diskutere byggeplaner med Kerteminde Sejlklub, da løsningen med contai-
nerne kun er midlertidig. Vi skal have udvidet staldkapaciteten på den ene eller anden måde, og det ville også 
være rart med mere plads i selve klublokalet.  

Foreløbig placering af containere Nuværende retningslinjer for 

opbevaring af privatkajakker 
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Stand Up Paddling - af Mathias Høi 
 
IPP1 for Stand Up Paddling 
Hvad går det så ud på, det der IPP1?  
 
Det handler om at få den grundlæggende viden om sikkerhed og udstyr og om at udfordre sin balance. En del af 
styretagene kendes fra både kano og kajak. Vi øver j-tag, støttetag, sideforflytning og forror.  
 
Derudover lærer vi at svømme på boardet, for at kunne redde os selv i land, og vi hopper også en enkelt gang i 
vandet og laver en selvredning. Undervejs laver vi nogle sjove øvelser, øver siddende padling og tager måske et 
smut til Nordstranden, hvis vejret tillader det. 
 
IPP1 er for medlemmer, der er frigivet i havkajak eller går på et frigivelseskursus.  
 
Imponerende 22 medlemmer har allerede erhvervet IPP1 i SUP siden foråret.  
 
IPP1 i SUP giver adgang til at bruge klubbens SUP'er inden i marinaen. 
 
For de interesserede vil der være nye kurser sidst i juli. 
 
Teknik 1   for Stand Up Paddling 
På teknikholdet har vi været på et par enkelte ture på fladt vand og også prøvet et par bølgeture.  
 
Det kan være en udfordring at stå i bølger, men det kan lade sig gøre, og med lidt held og støttetag kommer man 
langt.  Det sker at nogle falder i vandet, men de kommer hurtigt op igen.  
 
Desuden øver vi makkerredninger, bugseringer, og mere avancerede redningsteknikker.  
 
Teknik 1 er for medlemmer, der har IPP1 i SUP og som gerne vil videreudvikle sine færdigheder. 
Teknikholdet starter op igen i august.  
 
Sikkerhedsregler 
Stand Up Paddling er, ligesom kajak og kano, underlagt klubbens  
sikkerhedsbestemmelser.  
 
Alle sikkerhedsbestemmelser ligger på vores hjemmeside under: 
Regler/politikker. 
 
Nu er det tilladt at bruge klubbens SUP´er inde i marinaen, uden at der  
behøver være en instruktør med. Det kræver dog, at man har IPP1 i SUP.  
 
Man må ikke tage ud, hvis vinden overstiger 6 ms. Hvis man skal paddle, skal 
det være langs stenene, så man ikke bliver overrasket af en båd. Vis hensyn  
til andre på vandet.  
 
Man kan meget snart booke klubbens SUPere på hjemmesiden.  
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Stand Up Paddling - fortsat 

 
Alle fotos er taget af Mia L (937) 
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Instruktørdøgn - af Lotte Pedersen 

 
Inspirerende instruktører i maj solskin på Fyns Hoved 
I begyndelsen af maj – 5.-6. maj 2018 – afholdt klubben et internt instruktørdøgn på Fyns Hoved. Mellem 15-20 
instruktører havde meldt sig, heraf tre, der stillede deres sommerhuse til rådighed for afviklingen.  
 
En arbejdsgruppe bestående af Thomas Bjerg, Per Gøse og Lotte Pedersen havde fået mandat fra hele instruktør-
gruppen om at planlægge døgnet. I forberedelserne stillede vi os selv mange spørgsmål; hvad vil vi have ud af 
døgnet? – hvordan kan vi gøre det inspirerende så vi har lyst til at mødes igen næste år? - hvordan kan vi aktivere 
alle hele døgnet? – hvad har vi selv lyst til at bidrage med?  
 
Vi besluttede os for, at formålet med døgnet var at sætte fokus på, hvordan vi kan være konstruktive i vores til-
gang til hinanden og til kursister. Indholdet i døgnet skulle bestå af dels teoretiske oplæg til diskussion af instruk-
tørgerningen, dels aktive oplæg der skulle sætte os i sving på vandet.   
 
Konstruktiv feedback 
Efter en fælles morgenmad blev der holdt fælles oplæg om ”Konstruktiv feedback”. Her gennemgik vi, hvad der 
sker når nye kursister går fra at være ”ubevidst inkompetente” -> ”bevidst inkompetente” -> ”bevidst kompeten-
te” -> ”ubevidst kompetente” med fokus på, hvordan vi som instruktører tilgår kursisterne konstruktivt i hver fa-
se.  
 
Når vi som instruktører skal lære kursister at ro kajak, starter de som ”ubevidste inkompetente”. De ved ikke, 
hvad de ikke ved endnu om at ro kajak, og går rundt i glad uvidenhed om, hvilke færdigheder det forudsætter. I 
vores instruktion til nye roere, handler det om at være bevidste om vores kommunikation:  
 
> Sig så lidt som muligt  
> sig det, de skal gøre, vær handleorienterede  
> få dem til at arbejde  
> og korrigér deres roning med konkrete anvisninger.  
 
Denne fase kalder på FÅ KONKRETE ANVISNINGER ledsaget af PÆDAGOGISKE OPMUNTRINGER OG FEEDBACK. 
 
Når de beslutter sig for at lære at ro kajak, bliver de i læringsprocessen ”bevidst inkompetente”. De opdager, 
hvad det er, de ikke kan endnu, og hvor svært, det kan være at mestre. I denne fase kan deres motivation dale, 
og vi skal som instruktører vise omsorg for alle de oplevelser, de måtte gennemgå i læringsprocessen; frustration 
over, at kajakken ikke gør det, den skal - Udholdenheden i at skulle træne tingene igen og igen uden at kunne se 
de store fremskridt. Denne fase kalder på OMSORG OG STØTTE, som fastholder deres motivation for at blive ved 
med at træne. 
 
Efterhånden bliver de ”bevidst kompetente”. De kender ro-tagene, ved hvordan man redder sig selv, bliver mere 
udholdende i fremadroningen osv. Nu kan vi som instruktører skrue ned for den basale omsorg, og presse dem 
lidt mere i træningen så de tør bevæge sig længere ud, afprøver nye ting. Denne faser kalder på TRÆNING OG 
FORKLARINGER OM TEORIER, så færdighederne kædes sammen med forståelsen af at ro kajak.  
 
Når de er blevet frigivne og bliver ved at ro og træne teknik og færdigheder, bliver alle de bevægelser, der indgår 
i roningen, automatiserede, så de ikke behøver forklaringerne længere.  
 
                     -fortsættes... 
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Instruktørdøgn - fortsat 

 
De er blevet ”ubevidst kompetente”. De færdigheder, de har udviklet som roere, bliver til tavs viden, og ronin-
gen kræver mindre bevidst opmærksomhed, fordi bevægelserne er indlejrede i kroppen. Samspillet mellem ka-
jak-pagaj-krop fungerer optimalt og effektivt  og vi kan slå hjernen fra, så vi ikke behøver tænke over, hvordan vi 
ror.  INSTRUKTØRENS OPGAVE ER LØST – DE KAN RO SELV.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På vandet 
Så skulle vi på vandet, og blev delt i grupper af tre/fire deltagere, som skulle træne forevisningskvalitet med mi-
nimum brug af ord: placering af instruktør – visning af rotag – udførelse af rotag – feedback fra de øvrige i grup-
pen. Det blev en øjenåbner, hvad man skal være opmærksom på som instruktør, hvis man ikke må sige noget 
imens man foreviser.  
 
Efter en god frokostbuffet blev eftermiddagen brugt på tre samtidige workshops, hvor mindre grupper rullede 
mellem tre workshops i haverne til de tre sommerhuse. Alle tre grupper blev bedt om at anvende egne erfarin-
ger og reflektere sammen over: 1) Læringsstile, 2) Håndtering af persontyper i undervisningen (DISC-model) og 
3) Undervisningsteknikker (IDEAS – Body,Boat,Blade,Brain – Induktiv/deduktiv – SMART model). 
 
Thomas, Per og Lotte P. havde ansvar for hver sin workshop, og det blev en positiv og glædelig erfaring, at med 
enhver ny gruppe sker der noget nyt; der er nye deltagere, nye erfaringer, nye perspektiver fra deltagerne, nye 
refleksioner. Så selvom vi ikke var fysisk aktive hele eftermiddagen, blev det lærerigt for alle at have tid til at 
samtale om de erfaringer vi har gjort os som instruktører, og hvad vi kan berige hinanden og vores kursister med 
fremadrettet.  
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Instruktørdøgn - fortsat 

 
Thomas loddede stemningen inden aftensmaden, om vi skulle på natteroning. Så måtte vi nemlig vente med at 
nyde vinen, til når vi kom hjem fra natteroning i buldermørke. Der var 100 % stemning for natteroning. Thomas 
kom med et generelt oplæg om, at planlægning af natteroning handler om at udstikke kurs, ro på tid (ca. 4 km/t), 
holde sammen som gruppe, og så ellers bare nyde stilheden og lydene i natten. Vi satte ud i to grupper; én roede 
fra Korshavn med uret om Fyns Hoved og én roede fra Storebæltssiden mod uret rundt om Fyns Hoved. Begge 
grupper var velsignede med det fine turkise lys, som den nedgående sol lagde over det stille vand, da vi lagde fra 
land kl. 22:15 og roede mod solnedgangen. Kl. ca. midnat nåede begge grupper i land, tændte pandelamperne, 
samlede deres grej og gik tilbage til Lotte Jungs sommerhus, hvor vi endelig kunne nyde et glas vin, slappe af og 
fortælle historier. 
 
Efter morgenmaden søndag evaluerede vi, igen med fokus på at være konstruktive. Som deltager i arbejdsgrup-
pen var det dejligt at høre, at tiden til forberedelserne var givet godt ud. Alle havde haft et godt og lærerigt døgn, 
og der kom fine input til, hvad vi kan putte i næste års program; bl.a. noget om naturen på Fyns Hoved - hvad kan 
man bruge naturen til på en tur.  
 
Tak til Frans, Lotte Jung og Pia for at låne deres sommerhuse ud til overnattende ro-venner og måltider under-
vejs. 
 
Tak til Frans for initiativ til aftensmaden og tilberedningen af aftensmåltidet. 
 
Tak til klubben for opbakningen til arbejdsgruppen. 
 
Og tak til alle for det fine samvær og de gode samtaler, vi havde i det smukke solrige døgn på Fyns Hoved i maj 
måned 2018.  
 

Med ro(lige)-hilsner 

Lotte Pedersen, medl. 541 
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Teknik i Havkajak - af Stefan Jensen 

 
I Kerteminde Kajakklub vægtes sikkerheden højt. Og uanset om man er nybegynder eller erfaren, så skal teknik-
kerne til stadighed vedligeholdes, så vi kan klare uforudsete hændelser. 
 
Stefan J (619) er tovholder for klubbens teknikkurser. Kurserne afvikles som uafhængige workshops, der bliver 
tilpasset det aktuelle vind, vejr og vand samt deltagernes behov og niveau. 
 
For at sikre at det også blive sjovt og lærerigt at være med, er der deltagerbegrænsning på alle tre niveauer. 
 
 
 

Teknik 1 - formål: 
At understøtte de basiskompetencer som du lærer under dit frigivelseskursus. 
Herunder: 
Ind- og udstigning, Fremadroning, Baglænsroning, Stoptag, Styre- og Drejetag, Sideforflytning, Støttetag og  
Redninger 
Hvem: 
Teknik 1 er for medlemmer, der er tilmeldt et frigivelseskursus og som måske har behov for lidt ekstra træning i 
enkelte discipliner. Kan også være for frigivne som gerne vil i gang igen efter nogle års pause, eller bare frigivne 
som måske vil prøve en redning under meget betryggende forhold.  

 
 

Teknik 2 - formål: 
At genopfriske og vedligeholde dine basiskompetencer som du lærte under dit frigivelseskursus. 
Herunder: 
Ind- og udstigning, Fremadroning, Baglænsroning, Stoptag, Styre- og Drejetag, Sideforflytning, Støttetag og  
Redninger 
Hvem: 
Teknik 2 er for medlemmer, der er frigivet jf. klubbens regler for frigivelse, men som stadig kun har mindre  
erfaring, har roet meget lidt (generelt mindre end 40 timer) eller slet ikke i det sidste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik 3 - formål: 
At videreudvikle dine basiskompetencer som du lærte under dit frigivelseskursus henimod IPP3 niveau. 
Herunder: 
Ind- og udstigning, Fremadroning, Baglænsroning, Stoptag, Styre- og Drejetag, Sideforflytning, Støttetag,  
Redninger, Sikkerhedsudstyr, m.m. 
Hvem: 
Teknik 3 er for medlemmer, der er frigivet jf. klubbens regler, og som minimum har roet 40 timer i seneste  
sæson under forskellige vejrforhold og som jævnligt vedligeholder relevante redningsteknikker. 



Nyhedsbrev 2 2018 

 
 
 

En passion for vand - af Søren Ørskov 
 

For dem som ikke kender mig, så hedder jeg Søren Ørskov (734) og er  
medlem i Kerteminde kajak klub på 4 sæson…. Jeg tænker, vi lige starter  
ved begyndelsen. 
 
Da jeg er søn af en tidligere frømand og erhvervsdykker, levede jeg for det  
meste de første 6 år af mit liv på min fars skib. Jeg har altid haft en stor  
tilknytning til vandet, jeg har windsurfet, dykket, stået på vandski, ja stort  
set alt hvad der har med vand at gøre. Men mit arbejde bragte mig i en  
anden retning, nemlig golf. Jeg er uddannet golftræner og greenkeeper  
så jeg har arbejdet med golf de sidste 20 år. Min passion for vandet har  
altid været der, men tiden var ikke til det. 
 
For ca. 4 år siden fik jeg arbejde på den nye golfbane i Kerteminde. Lange  
arbejdsdage fik mig til at sætte golf spillet på pause. Dem der kender mig,  
ved at jeg sjældent gør noget halvt. Men hvad skulle jeg så lave i min fritid? 
 
Jeg købte en havkajak og begyndte at ro små ture. Alt var godt, jeg var tilbage på vandet igen. Jeg snakkede en 
dag med den samme kammerat som havde anbefalet havkajak til mig. ”Kan du egentlig komme op i kajakken 
igen hvis du skulle være så uheldig at vælte”, spurgte han. 
 
Øhh.. den havde jeg ikke lige tænkt over, så i løbet af kort tid var jeg tilmeldt frigivelseskursus i Kerteminde Kajak- 
klub. Tanken var bare at lære de forskellige redninger og så ud og ro igen , men men men sådan skulle det ikke 
være. Jeg blev overvældet af klubånden, venligheden og ikke mindst af alle de muligheder der var når man er 
med i en klub.  Så her 4 år senere er jeg stadig medlem. 
 
Jeg fandt hurtigt ud af hvor mange muligheder man har i en kajak, teknik, ture, rul, bølger, strøm osv. Under frigi-
velseskurset så jeg flere af klubbens medlemmer der lavede de kendte grønlænderrul. Hmm tænkte jeg, det må 
jeg også lære og målet blev hurtigt at jeg skulle have lært at rulle inden jeg blev frigivet.. og det lykkedes, som 
den stædige rad jeg nu er. Jeg så en masse youtube videoer med rul og så var det bare ud og prøve. Der skulle 
rigtig rigtig mange forsøg til og kønt var det nok ikke, men jeg kunne rulle. 
 
Jeg deltog også i klubbens teknik aftener, for her var der jo mulighed for at udvikle ens teknik. Det var under en 
tekniktræning at jeg fik øjnene op for bølger og i det hele taget vand i bevægelse.  
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En passion for vand - fortsat 

 
Herefter tog det hele fart, når der var vind fra øst, så er der bølger og er der bølger, ja så var jeg på vandet. 
Jeg er flere gange blevet stoppet af Kertemindes redningstjeneste da de ikke mente at det var sikkert at gå på 
vandet pga megen vind og store bølger. 
 
Tjaa, som gammel windsurfer, så er vind og bølger jo noget man er vant til, men samtidig også noget jeg har me-
get stor respekt for. Jeg blev i starten ”overvåget” af redningstjenesten, som bestemt mente at jeg var tosset når 
jeg gik på vandet. Men da de kunne se, at der ikke var nogen fare på færde og de samtidig kunne se, at jeg havde 
en fest når jeg var på vandet, ja så gik det jo. Men jeg tror nu stadig de holder øje med os, når der er gang i van-
det :-) 

 

Min helt store passion er bølger, så derfor drager jeg ofte til nordvest Jylland, nærmere bestemt Klitmøller og 
Hanstholm. Dette område er bedre kendt som Cold Hawaii. Hele denne kyststrækning har de helt perfekte bund-
forhold, som giver bølger/dønninger som er perfekte til havkajaksurf. 
 
Man kan som uerfaren sagtens finde bølger som passer til niveauet, så der er muligheder for alle. 
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En passion for vand - fortsat 
 
Derfor var bilen pakket til bristepunktet den sidste weekend i Juni. Her skulle hele familien til Nordjylland og lege 
i bølger. Da det var en børneweekend havde mine to børn: Signe på 10 år og Sune på 14 år fået af vide at week- 
enden skulle bruges i bølgen blå. 
 
Det var nemlig blevet tid til den årlige begivenhed Surf ´n Salty Nippels & Hot Barbecue Jam som er en tilbage-
vendende begivenhed som min gode bølge legekammerat Jon står for.  
 
Konceptet er klart, hygge, surf samt masser af spas gak og løjer. Alle uanset niveau er velkommen, der er bølger i 
alle størrelser, så alle kan være med. Der bliver hygget igennem og der er altid et vågent øje med dem der er på 
vandet. Vi går meget op  sikkerheden og har en safety-bag liggende på stranden med kasteline, førstehjælp, 
varmt at drikke, snacks osv . 
 
Min store opfordring til alle som vil lege med deres kajak, eller bare udvikle sig som kajakroer, så brug noget tid i 
bølger og vand i bevægelse.  
 
1 time i bølger = 50 timers tekniktræning 
 

 Klik på ét af billederne og se en video fra  
 Klitmøller! 
 

 
Er man på facebook, så tilmeld dig Struer kajaknet, her bliver de fleste bølgeture slået op og der er også mulighed 
for at tilmelde sig Surf  Symposium som afholdes af DKF. Det kan bla. findes på facebook. 
 
Jeg står altid til rådighed og spørg endelig hvis I savner svar. Jeg afholder, når vejret er til det, workshops i bølger, 
så meld jer endelig til. 

 

 

 
Vi ses i bølgerne! 

Rigtig god sommer til jer alle, 
 
mvh Søren Ørskov 

https://youtu.be/THRWwZqByTc
https://youtu.be/THRWwZqByTc
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Tillykke til nye IPP2´ere - af Mikael Andersen 

 
Vi har fået nye ro-kammerater på vandet, både i havkajak og kano.  
 
HAVKAJAK 
Hold 1  
Instruktør 2:   Mathias Høi 
Instruktør 1:  Lotte Pedersen - Jena - Sjørup Java - Rasmus Frederiksen 
Vikarer:  Charlotte Gaardsted - Lise Lins - Henning Simonsen 
Kursister:   Dan Anker Nielsen - Pernille Albrechtsen  
    Niki Treumer Mogensen - Johnni Løje  
   Ann Berit Hummelgaard  
    Lars Boel - Evan Bechsgaard   
    Susanne Bechsgaard  
    John Herbst Hansen  
    Elsebeth Eisvang 
 

 
Hold 2 
Instruktør 2:  Henning Simonsen 
Instruktør 1:  Helle Andersen - Mikael Andersen 
Vikarer:  Lise Lins 
Kursister:   Mia Larsen - Pernille Koksbang  
    Simon Glenthøj - John Sveistrup  
    Gitte Mikkelsen - Rene Theilgaard  
    Inge Urskov Hansen  
    Joan Nørgaard - Flemming Tripp 
 

 
TURKANO 
Hold 1 
Instruktør 2:  Thomas Bjerg - Lotte Jung 
Kursister:  Lars Skov - Pia Juul Skov -  
    Jens Hovgaard Bjerg - Lene Nyberg  
    Sandra Marie Døssing - Per F. Gøse  
    Pernille Opstrup - Jesper Pihl  
    Kent Gottschalk Hansen  
    Sune Elias Flejsborg - Merete Lund  

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer på vandet og håber, at I vil benytte jer af vores gode kurser og workshops - og ikke 
mindst deltage i vores mange klubture. Tillykke med jeres nye status som IPP2´er 
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Manhattan rundt i kajak - af Lene Simonsen 

 
Manhattan rundt i kajak. Det var selvfølgelig den første tanke, der dukkede op i mit hoved, da jeg var i gang med 
at planlægge en uges ferie til New York i maj, 2018. Jeg gik i gang med at søge på nettet og fandt ud af, at den 
eneste udbyder at guidede kajakture på Manhattan var Manhattan Kayak & SUP. 
 

Jeg sendte dem en forespørgsel om de havde en planlagt tur rundt om øen i min ferie. Eric Stiller – indehaveren 
af MKS – svarede, at de desværre stadig havde vinterlukket, men at jeg kunne booke turen privat, hvis han kunne 
finde en guide, der ville tage turen med mig. Turen rundt er estimereret til at vare 7-9 timer og jeg fik et tilbud på 
en hamper pris af 60$ i timen.  
 
Det var lige ved at få mig til at droppe turen, men hva’ faen – hvornår får man lige chancen for at tage på kajaktur 
rundt om Manhattan, så jeg foreslog en fast pris på 400$, hvilket han accepterede. Jeg blev bedt om at være i 
god roform til turen, da den kunne være ret krævende afhængigt 
af vejret. Det afstedkom en impulsiv pragtfuld solotur Fyn Rundt 
sidst i april og så måtte formen da være i hus. 
 
Bonus info: Hvis du nu skulle befinde dig i NY den 4. august, så er 
der Manhattan Circumnavigation til den mere spiselige pris af  
225$. https://manhattankayak.com/kayak-tours 
 
Søndag den 6. maj var den eneste dag, hvor det passede med  
tidevandet og disponibel guide, så jeg skulle være klar ved MKS  
kl. 9. Dagen forinden var rejsedag, og jeg lå først i min hotelseng  
i Midtown ved halv to-tiden om natten, så jeg var en smule  
groggy, da jeg stod tidligt op for at finde mig lidt morgenmad, 
madpakke og drikkevarer til turen.  
 
Jeg var dog fuld af eventyrlyst, og nød friheden ved at være 
mutters alene i en ukendt storby på vej til nye eventyr. 

https://manhattankayak.com/kayak-tours
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
MKS ligger ved Pier 84 mellem Circle Line og Intrepid Sea, Air & Space Museum, og ligger ud til Hudson River. Jeg 
ankom i god tid før min guide, og nød udsigten over Hudson og kunne se at strømmen var rimelig pæn. Vejrud-
sigten sagde 5-6 m/s fra nordøst, 16 grader og overskyet. Sidstnævnte bandede jeg lidt over, da iPhonen kun ta-
ger gode billeder i solskin ;). Min guide, Warren, ankom sammen med Heather, som var i træning som guide for 
MKS. Jeg fik vist de kajakker og pagajer, som der var at vælge imellem. Der var et par Wilderness Tempest 165 + 
nogle andre plastkajakker, jeg ikke kendte og som så lidt klodsede ud. Valget var ikke svært og faldt på Tempest, 
hvilket afstedkom et anerkendende nik fra Warren og bemærkningen ”It would be my choice too”. Da jeg snup-
pede den eneste Wernerpagaj, de havde, gentog seancen sig og så var jeg vist accepteret som kajakroer.  

 

Noget af det mest imponerende ved at ro rundt om Manhattan er at se de mange smukke og meget forskellige 
broer. Der er 20 og en halv bro turen rundt – når man da lige tæller Roosevelt Island Bridge med.  
 
Den smukkeste og mest imponerende er selvfølgelig Brooklyn Bridge (som dog først kommer helt til sin ret, når 
man går på den), men der er andre der følger lige i hælene.  
 
Den blå Manhattan Bridge, den beige Queensboro Bridge med morgenstjernerne på toppen, den sirlige Ma-
combs Dam Bridge og ikke mindst den kæmpe og imponerende George Washington Bridge med dobbeltdæk og 
det berømte lille røde fyrtårn ved foden - blot for at nævne et par stykker.  

Til venstre: 
Heather prøver 
kajak og nyt me-
gastramt Reed 
sprayskirt. 
 

 
Til højre: 
En lille drikkepau-
se ved Battery 
Park før runding 
af Det sydlige 
hjørne med de 
mange færger og 
oprørt vand. 
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
De første 7 km fra Pier 84 ned ad Hudson til Battery Park foregik med en fart mellem 9,5 og 11,5 km/t uden an-
strengelse. Turen derned bød på udsigt mod øst til One World Trade Center - hovedtårnet i det nye World Trade 
Center-kompleks i New York, som har erstattet tvillingetårnene, der blev tilintetgjort ved terrorangrebet den 11. 
september 2001. Tårnet, der med sine 541 meter og det genkendelige spir på toppen, er nemt at spotte blandt 
de mange skyskrabere. 
 
Ellis Island og Frihedsgudinden kunne ses mod sydøst og stik syd lå Governors Island. Governors Island er en tidli-
gere militær base, hvor al offentlig adgang var forbudt. Militæret forlod øen i slut halvfemserne og i 2003 købte 
NYC øen for en dollar. I 2010 blev den åbnet for offentlig adgang, hvilket betyder ekstra færgetrafik fra det i for-
vejen travle sydlige Manhattan.  
 
Ved Battery Park er der færger til både Liberty Island og Governors Island og ved Pier 11 ligger færgeterminalen 
Wall Street, hvor der er livlig trafik fra bl.a. NY Waterway, New York Water Taxi og NYC Ferry. Derudover passerer 
de store turbåde fra Circle Line forbi med jævne mellemrum samt al andet privat og kommerciel trafik. Den me-
gen trafik samt strøm gør vandet lidt oprørt med strømsøer og refleksbølger, så man skal være koncentreret, når 
man forlader Hudson og ror ind i Lower East River. 

 
Efter en kort drikkepause ved Battery Park roede vi videre og lå og ventede på et gunstigt øjeblik til at passere det 
sydlige hjørne. Vi lå og ventede på en færge, der skulle afgå fra Battery Park og to færger på vej ind, og fik i mel-
lemtiden besøg af politiet, der var vældig flinke og blot ville advare os om, at vi befandt os i et meget trafikeret 
farvand med en del ”commercial traffic”.  Efter ca. et kvarters venten på en af færgerne på vej ind, besluttede 
Warren, at nu gad vi altså ikke vente længere og vi smuttede afsted i højt tempo. Det afstedkom en livlig kommu-
nikation i VHF’eren, da kaptajnen på færgen absolut ikke var tilfreds med vores disposition. 

Brooklyn Bridge med  Manhattan Bridge og Williamsburg Bridge i baggrunden. En af de mange turbåde fra Circle Line er på vej under 

Manhattan Bridge 
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
Vi roede ind i Lower East River og snart var vi ved det imponerende bygningsværk, Brooklyn Bridge og kunne se 
Manhattan Bridge og Williamsburg Bridge i baggrunden. Tempoet var stadig forrygende med en 9,5 til 11,5 km/t 
uden nævneværdigt arbejde, så vi havde strømmen med os.  Ved foden af Brooklyn Bridge var der en lille sand-
strand, som tidligere blev brugt som landingsplads, men efter 9/11 var al landing forbudt lige som det var tilfæl-
det mange andre steder, bl.a. på Liberty Island. 
 
Undervejs på turen blev Heather hørt i forskellige ting, såsom positioner, vind- og strømforhold. Ved Con Edison 
Power Plant blev hun spurgt om, hvilken gade vi var nået til. Efter 3 forgæves gæt, kunne han fortælle at vi be-
fandt os ud for E14 st. og at Con Edison blev brugt som en af de mange landmarks på turen rundt. Det var sjovt 
at lytte til oplæringen, og en af de sætninger, jeg hørte igen og igen, var ”Remember ebb goes to sea”, så om ik-
ke andet, så sidder det fast ved mig :-) 

Skyskraberen One Manhattan 
Square ved foden af Manhattan 

Bridge i Lower East Side. En etvæ-
relses lejlighed koster fra den be-

skedne sum af 1,2 millioner dollars 

På vej mod Brooklyn Bridge. One 
World Trade Center med spiret kan 
ses til venstre i billedet. 
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
Vi roede vest om Roosevelt Island og kom til den smukke Queensborough Bridge med de morgenstjernelignende 
udsmykninger på toppen og med udsigt til Ravenswood Generating Station, der ligger i Queens og den lille røde 
”halve” bro, Roosevelt Island Bridge, som er en lift bro. Broen fører direkte til en parkeringsplads i et forsøg på at 
undgå for meget trafik på øen. 
Nord for Roosevelt Island blev jeg spurgt om jeg ville have ”the challenging or the easy paddling” over til Harlem 
River. Valget var jo ikke svært, så jeg valgte at snuppe den udfordrende tur over Hell Gate med de mange strøm-
hvirvler. Heather advarede mig om turen over og fortalte, at de ofte undervejs pludselig havde stævnen i den 
modsatte retning i et øjebliks uopmærksomhed.  

Tempoet faldt kraftigt fra ca. 9 km/t til en 4-5 stykker,  
og der var mange strømhvirvler i gaten, som populært 
kaldes Hells Gate.  
Turen gik glimrende – når man har sit daglige rovand i 
Kerteminde og er vant til at ro ind til Kertinge Nor, så  
var dagens forhold ikke meget anderledes end en dag 
med kraftig strøm ved indløbet til noret. Jeg kunne dog  
levende forstille mig hvor slemt det kunne være, hvis strøm- og vindforholdene havde været anderledes og ruten 
fortsatte op ad East River og under Hell Gate Bridge. 
 
Under krydset over Hell Gate passerede vi en lille ø, Mill Rock Island. Warren kunne fortælle, at øen tidligere blev 
benyttet af ”camping nerds and boy scouts”, men at de havde måttet rømme øen, da den pludselig blev invade-
reret af store mængder rotter. 
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
Vi roede op af Harlem River og holdte en længere frokostpause ved Icahn Stadium på Randall Island for at vente 
på optimale strømforhold på resten af turen. Udsigten var glimrende med Triborough bridge, også kendt som 
Robert Kennedy Bridge, mod nord og vandet var helt roligt, men når der passerede en turbåd eller Water Taxi 
forbi, slog hækbølgerne op på den lille sandstrand og truede med at skylle vores kajakker til søs.  

 
 Efter frokosten roede vi videre op  
 af Harlem River. Harlem River var 
 for mig den mest spændende del  
 af turen. Her skiftede miljøet fra  
 det pæne og velordnede til det  
 mere rå og slidte, og rygtet sagde   
 at vi her risikerede at støde ind i  
 lig, der var blevet dumpet i floden  
  - disse mødte vi selvfølgelig ikke.   
 Det er også i Harlem River, de fle-  
 ste broer rundt om Manhattan be- 
 finder sig. 
 
 Et godt stykke vej før Macombs  
 Dam Bridge fortalte Warren mig,  

 at jeg snart ville kunne se Yankee Stadium. Jeg var lige ved at spørge om, hvad det var, men besindede mig, da 
han lød fuld af begejstring, da han sagde det. Jeg var mere imponeret over broen, som jeg fandt særdeles smuk i 
al sin sirlighed.  
 
Længere oppe ad Harlem River mellem Washington Bridge og University Heights Bridge lå et ganske  
charmerende bådhus , Peter Jay Sharp Boathouse. Det var et yndet sted til pause for kajakroere, som var vel-
komne. En del steder rundt om Manhatten og især ved bådklubberne oppe ved Spuyten Duyvil Crrek er landgang 
for kajakker bandlyst. 

Man kan vel altid nyde en 
cigar ;). Warren var holdt 
op med at ryge cigaretter 
og var gået over til at ryge 
2-3 cigarer om ugen 



Nyhedsbrev 2 2018 

 
 
 
 
 

 

Manhattan rundt i kajak - fortsat 

Efter vi passerede Brooklyn Bridge, skiftede landskabet karakter, og det var først her, at det gik op for mig, at 
Manhattan er en klippeø. Området var klart Heathers favorit rovand. Klippevæggen neden for The Allen Hospital 
var rå og flot og på fastlandet lå The Big C Rock, som er Columbia Universitys vartegn. Forude lå Henry Hudson 
Bridge. Vi befandt os snart ud for Inwood Hill Park, som er et stort naturskønt område.  
 
Mellem Henry Hudson og Spuyten Duyvil Bridge lå der en lille strand, der var et yndet landgangssted for kajakro-
ere, især om sommeren, hvor man kan træne teknik, bade og bare nyde livet og skulle være et af de smukkeste 
steder at nyde solnedgangen. Vi roede under Spuyten Duyvil Bridge og befandt os igen på Hudson River.  
 

 
 
 

 

 

Da vi rundede hjørnet, kom den imposante Gorge Washington Bridge til syne. Broen er en 1,5 km lang hængebro 
med 2 dæk, der forbinder Manhattan med New Jersey. Under broen står der et berømt lille rødt fyrtårn. Berøm-
melsen skyldes bl.a., at det er blevet udødeliggjort i en skøn lille børnebog fra 1942, som hedder ”The Little Red 
Lighthouse and the Great Gray Bridge”. 
 
Efter en 3-4 kilometers roning ned af Hudson fik vi igen en kraftig medstrøm og farten røg igen op på de ca. 10 
km/t, efter at den i en lang periode havde ligget på 5-7 km/t.  
 
Heather havde flere gange sagt til mig, at jeg endelig skulle sige til, hvis jeg trængte til en pause og da hun endnu 
en gang nævnte det, kom det tørt fra Warren, hun skulle holde op med at spørge mig, for hvis der var nogen, der 
havde brug for pause, så var det dem og ikke mig, da jeg var i bedre roform end dem.  

Til venstre: Spuyten Duyvil Bridge, der er en 
jernbanebro som forbinder Spuyten Duyvil 
med Manhattan . Broen er en svingbro og på 
den anden side af broen ligger Hudson River. 
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Manhattan rundt i kajak - fortsat 

 
Efter knap 53 km og 8 timer inkl. en lang frokostpause ankom vi til MKS igen. Det havde været en pragtfuld tur 
med masser af indtryk. Da vi kom i land takkede Heather mig for at have sat gang i sæsonens lange ture, og ud-
brød ”You are so cool”, så jeg blev endnu mere glad end jeg var i forvejen. 
 
Prisen på turen var lidt halvpebret, men da jeg valgte at sælge min Gram kulfiber åre, som jeg nok alligevel ikke 
ville bruge ret meget, til nogenlunde samme pris, som turen kostede, kunne jeg sagtens bilde mig ind, at turen 
kostede nærmest gratis . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Undervejs fortalte jeg selvfølgelig om vores fantastiske klub – om alle de aktiviteter, der foregår året rundt for 
den beskedne pris af ca. 15$ pr måned og betalte kurser for aktive instruktører, der selvfølgelig arbejdede som 
frivillige.  
 
De var nærmest ved at tabe underkæben, og Warren kunne fortælle at han tidligere var ansat hos New York 
Kayak Company, som var gået konkurs. Her skulle han betale fuld pris for opbevaring af sin kajak, som han brug-
te til kurser, og alle kurser, han selv havde brug for, var ren egenbetaling.  
 
Ydermere skulle han selv dække eventuelle udgifter, hvis kurser af en eller an-
den grund blev aflyst. I MKS hvor han nu arbejder som instruktør og guide får 
han kun rabat på opbevaring af sin kajak – ingen friplads. Lønnen spurgte jeg 
selvfølgelig ikke om, men her er drikkepengene også forventede, som alle an-
dre steder i New York.  Et medlemskab i MKS koster 200$ pr  
måned incl. opbevaring af kajak. 
 
Hvis du skulle være interesseret i at ro i NYC, så kan jeg anbefale at kaste et 
blik på denne fantastiske hjemmeside, som jeg faldt over under min research 
til Manhattan Circumnavigation : https://windagainstcurrent.com/kayaking  
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Havnens Dag - af Mikael A 
 
En vild dag med vand 
Telefonen ringede kl. 06:30, og jeg kunne se på skærmen, at det var fra  
kajakklubben. Sidst jeg blev ringet op så tidligt fra klubben, var med  
beskeden om et tragisk dødsfald. Det var derfor med stor bekymring, at 
jeg tøvende svarede på opkaldet.  
 
”Mikael, der er sket noget forfærdeligt”, lød den skæbnesvangre stemme, som fortsatte: ”Christine er død…”. 
Min hjerne arbejdede nu på højtryk, for vi havde, så vidt jeg kunne huske, ingen medlemmer med det navn.  
 
”Motoren brændte sammen i går aftes, da vi skulle prøvesejle skibet”, lød det videre fra telefonen. Det blev plud-
selig en helt anden samtale, og jeg åndede lettet op.  
 
Puha, det var bare Christine, shuttlejollen fra DUI i Munkebo, der havde fået maskinproblemer. Jollen skulle vi 
bruge den efterfølgende dag til Havnens Dag, hvor den skulle transportere passager rundt i havnebassinerne.  
Det var selvfølgelig ikke så godt, især ikke for Per Dolleris, der skulle fungere som klubbens kaptajn ombord på 
Christine! Men heldigvis trådte havnefogeden til, og med en flot kaptajnskasket på hovedet og med marinaens 
hyggelige lille skib, sørgede han for, at sejlplanerne alligevel kunne overholdes.  
 
Den lille episode med småbådene blev et godt billede på samarbejdsviljen mellem aktørerne bag Havnens Dag.  
 
Vi blev heldigvis forskånet for den store panik, og selvom telefon ringede en del gange om morgenen, så var det 
kun mindre tvivlsspørgsmål, som kunne klares med det samme.  
 
Alle 47 aktører, der bestod af klubber, foreninger, museer, beredskabstjenester, biograf, kirke og handlende, som 
tilsammen havde over 60 aktiviteter på programmet, samarbejdede forbilledligt på kryds og tværs, og sammen 
fik vi lavet et brag af en dag med Havnens Dag.  
 
Vejret var perfekt, og det tiltrak heldigvis en masse mennesker til herlighederne, og byen summede af glade gæ-
ster fra nær og fjern. Og da kommunen havde givet os tilladelse til at bruge en stor del af de omkringliggende 
arealer til parkering, så forløb dagen bedre, end vi i vores vildeste fantasi havde turdet håbe på.  
 
På landsplan blev det også en stor succes, idet over 100 havnebyer afholdt Havnens Dag på samme dato, og mere 
end 140.000 mennesker skønnes at have deltaget.  
I Kerteminde har vi vurderet, at der kom mellem 6-8.000 mennesker. Men det er svært at gøre op, og vi vil også 
hellere måle succesen på de mange smil, som vi så over alt.  
 
I Kerteminde Kajakklub er vi glade for, at Havnens Dag forløb så godt. Vi har brugt mange timer på at få samlet 
alle trådene, og vi har fået skabt et fundament og en ramme, som fremtidige udgaver af Havnens Dag kan bygges 
videre på.  
 
Kerteminde Kajakklub greb stafetten, men vi sender den videre til andre, som nu skal til at forberede næste års 
udgave. Havnens Dag er alles dag, og derfor bør stafetten gå på omgang, så vi alle får ejerskab på denne nye og 
spændende aktivitetsdag i Kerteminde. 
 
Lone K, Ole B, Mathias H, Leif R og Mikael A var tovholdere for Havnens Dag 
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Havnens Dag  - fortsat  

 
Kerteminde Kajakklub 
I Kerteminde Kajakklub havde vi travlt, og selvom klubben var tovholdere for hele projektet, så havde vi selvføl-
gelig også vort eget program.  
 
Kajakklubben havde inviteret hele kommunen på gratis morgenbrød i Søsportcentret, og det tog 300 morgenfri-
ske gæster imod. Langegades Bageri havde doneret 500 rundstykker og Odense Marcipan lige så mange faste-
lavnsboller. Morgenbordet blev flot håndteret af klubmedlemmer, der sørgede for, at vi på intet tidspunkt mang-
lede hverken det ene eller det andet!  
Majbrit N, Egon N og Lene P var tovholdere for morgenbordet - i alt 10 medlemmer gav en hånd med 
 
Villy fra Kerteminde Sejlklub skød dagen i gang, borgmesteren holdt tale og Nordea Fonden overrakte kajakklub-
ben en flot donation.  
 
Karl Krølle havde doneret en sang, og kajakklubbens helt eget husorkester sørgede for, at vi kom godt i mål med 
fællessangen, der gik på melodien: ”Når man ser et rødt flag smælde…” 
Ole B og Børge H var tovholdere for sang og musik 
 
Umiddelbart efter morgenhyggen holdt Kerteminde Kajakklub et Åbent Hus arrangement af to omgange, hvor 
mange nysgerrige gæster kom og prøvede vores kajakker, kanoer og SUP.  Hele 24 medlemmer havde meldt sig 
som hjælpere - og et sted mellem 70-80 gæster i alle aldre blev hjulpet en tur på vandet.  
Stefan J var tovholder på Åbent Hus arrangementerne - i alt 24 medlemmer hjalp til  
 
Vi havde også lavet en flot skattejagt, hvor børn i alle aldre skulle en tur rundt i havn og marina og svare på 10 
spørgsmål. Alle deltagende børn fik en præmie fra Bolchepigen i Kerteminde.  
Charlotte G, Pernille O og Marianne B var tovholdere for skattejagten 
 
Fantasien er stor i kajakklubben, og nogle kunstinteresserede medlemmer havde lånt 14 staffelier og masser af 
pensler af Johannes Larsen Museet, og gennem hele dagen tilbød de store og små at male deres helt eget havne-
motiv på lærred. Malingen havde de fået gratis af Flügger i Kerteminde, og kajakklubbens hyggelige atelier på 
marinaen fostrede måske mange kommende Johannes Larsen´er.  
Hanne S, Hanne G og Tom R var tovholdere for ”Mal dit eget havnemotiv” 
 
Skoleelever udfordrede lærere på SUP og i kajak. Eleverne vandt suverænt den spændende dyst. 
Mathias H var tovholder for Kerteminde Byskole 
 
Midt på dagen optrådte vi med et kajakshow, hvor publikum morede sig over klovnerierne på vandet, men de 
blev også imponerede over, hvad der kan gøres med kajakker og SUP.  
Stefan J var tovholder for kajakshowet - i alt 13 medlemmer deltog på vandet 
 
Over hele dagen blev der taget nogle fantastiske flotte fotos, som ramte stemningen perfekt. På de kommende 
sider kan du se billeder fra Havnens  Dag 2018!  
Mia L, Leif R og Tom R var fotografer 
 
Tusinde tak til alle medlemmer, der på den ene eller anden måde medvirkede til, at Havnens Dag blev en stor 
succes for Kerteminde Kajakklub! 



Nyhedsbrev 2 2018 

 
 
 

Havnens Dag - fotos af Mia L, Leif R og Tom R 
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Havnens Dag - fortsat 
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Er det farligt at ro i kajak? - af Gert Voigt 
 
Ja, hvis man spørger Gert 
Da Gert den 22. juni roede sig en stille eftermiddagstur, begyndte kuglerne pludselig at flyve om ørerne på ham. 
Han var i absolut livsfare… På sydstranden holdt Fugleskyttelauget deres årlige event, og en del af morskaben er 
åbenbart at skyde med skarpt ud over vandet. Ud over Gert... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Episoden fik Gert til at kontakte politiet, og han har efterfølgende skrevet denne anmeldelse: 
 
 

Vedr. skudepisoden fredag den 22 juni ca. klokken 16:00 i området før Pax, hvor jeg befandt mig ca. 50 til 60 me-
ter fra strandbredden i min kajak i sydlig retning, da der blev skudt.  
 
Opkald via 114/ kontakt og anmeldelse om episoden foretaget kl.18:21 fra pladsen Klintevej 45, Kerteminde, til 
Odense politi fra min mobiltelefon 4141 5681.  
Opkaldet blev foretaget efter kajakken var sat af i klubben. Skydningen var indstillet kl. 17:00, da jeg returnerede 
syd fra. Jeg lagde til ved klubben kl.17:30.  
 
Ansvarlig leder af fugleskydningen erkender at jeg har været i fare for at blive ramt under skydningen, men at de 
havde politiets tilladelse til skydning og at de givne regler fra politiet omkring skarpskydning ud over vandet i Ker-
teminde bugt, var overholdt. For at hindre gående på stranden i at passere skudlinjen, var der før og efter denne 
linje placeret et rødt/hvidt markeringsbånd på tværs af strandbredden og ca. 5 til 10 meter ud i vandet. Marke-
ringsbåndet var dog ikke en indikation til både om ikke at passere. Da jeg uvidende havde passeret skudlinjen i en 
afstand af 50 til 60 meter fra stranden, blev der flere gange råbt fra en megafon, at alt skydning skulle indstilles, 
trods det, blev der efterfølgende skudt hvor jeg endnu var i skudlinjen, hvilket indikerer, at de har opdaget mig 
sent. 
 
Politiet har over for mig oplyst, efter de har talt med ansvarlig leder for fugleskydningen, at der foreligger en tilla-
delse om skydning ud over vandet og at givne regler er overholdt og at der i Kerteminde Ugeavis har været oplys-
ninger om skydningen. Jeg har dog i min samtale med politiet fastholdt min anmeldelse vedr. skudepisoden og 
den fare jeg har befundet mig i. Politiet oplyser, at ville vurdere sagen og at anmeldelsen kan føre til ændringer i 
en kommende tilladelse for at forhindre, som han udtaler det, “en tragisk hændelse”. 
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Er det farligt at ro i kajak? - fortsat 

 
Oplysninger/kommentarer 
Gert supplerer anmeldelsen med yderligere informationer:  
 
 
Politiet oplyste mig om, at der var indrykket en meddelelse i Kerteminde Ugeavis om skarpskydning ud over van-
det. Jeg har fundet meddelelsen i Kerteminde Ugeavisen fra den 19. juni i rubrikken for “Køb og salg”.  
 
Jeg gjorde politiet opmærksom på, at der færdes mange fremmede både her, også kajakker, der nok ikke læser  
Ugeavisen, før de giver sig på vej ind i vores farvand, men læses meddelelsen, må forventningen være, at afspær-
ringen er synlig. 
 
 
Chikane fra vandscoter 
Gerts trængsler på vandet er ikke ovre,  og foruden fugleskytter var han også uheldig med en vandscoter. 
 
Kajakklubben har tidligere været udsat for sindssyg opførsel fra fører af vandscoter, der førte til en politianmel-
delse. Gert fortæller her om hans egen oplevelse med en vandscoter, og han opfordrer til, at vi alle skal passe 
godt på os selv og hinanden: 
 
 
Dato og tidspunkt for hændelsen husker jeg ikke udover det var en torsdag 
 
Jeg var lige sejlet ud fra klubben for at ro mod Risinge. Stærk vind og strøm gjorde, at jeg straks lagde mig over 
mod bananen for at få mere plads forbi havneindløbet. Jeg lå i en lige linje parallelt langs med bananen, da der 
kom en voldsom lyd fra en vandscoter bag mig. 
 
Jeg nåede at passere de tykke træstolper og komme få meter ud i havneindløbet, da scooteren i høj fart passere-
de tæt op ad kajakken venstre om for derefter at sende en kaskade af vand hen over mig. Efterfølgende gled ka-
jakken ligesom ned i en dal scooteren havde skabt. 
 
Sjaskvåd med fyldt skørt og efter støttetag og pejling af stigen ved molen som jeg ikke fik brug for fortsatte jeg 
turen. Personen fortsatte i høj fart mod syd uden at sikre sig omkring min sejlads. 
 
En person havde et problem med at starte en scooter  
ved slæbestedet, men fik den i gang samtidigt med jeg  
sejlede ud fra klubben - det er denne scooter og person, 
der skabte en farlig situation.  
 
Jeg har ingen signalement af hverken fører eller  
scooter men vedkommende var en del af den gruppe  
af udenlandsk herkomst, som politiet har interesseret  
sig for. 
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Siden sidst - fra standerhejsning til 1. august  - af Mikael Andersen 

Åbent Hus 

1:  Åbent Hus den 21. april (svømmehal) + 9. juni (marina) 

Klubture  

1:  Odense Fjord den 22. april 

2:  Kanotur på Gudenåen den 19. -21. maj (aflyst) 

3:  Bøgebjerg den 27. maj 

4:  Romsø den 2. juni 

5:  Thurø den 16.-17. juni 

Workshops 

1:  Leg og Balance den 14. april 

2:  Bølgekursus den 13. maj (aflyst pga for få bølger) 

3:  Bølgekursus den 7. juni på Fyns Hoved 

Kurser 

1:  Frigivelseshold 1 i havkajak den 7. april - 23. juni 

2:  Vinterteknik, redninger og sikkerhed den 15. april 

3:  Teknik 2 for havkajak - hver anden onsdag 

4:  Frigivelseshold 2 i havkajak den 21. april - 30. juni 

5:  Teknik 3 for havkajak - hver anden onsdag 

6:  Teknik 1 for havkajak - hver anden fredag 

7:  IPP1 for havkajak - hver anden fredag 

8:  Frigivelseshold for kano den 8. maj - 16. juni 

9:  Teknik 1 for SUP - hver anden onsdag 

10:  IPP1 for SUP hver anden fredag 

Særlige arrangementer 

1:  Svøm, bowl og spis den 21. april 

2:  Instruktørsamling 27. - 29. april 

3:  Instruktørdøgn den 6. maj 

4:  Klubintro for nye medlemmer den 7. maj 

5:  Vandsport den 31. maj - 21. juni 

6:  Havnens Dag den 9. juni 

7:  Den rullende kajakbutik fra Struer den 21. juni 

8:  Skt. Hans den 23. juni 

9:  Kirsebærfestival den 21. juli 

10:  Sommertræf den  23. juli 

11: Sommertur den  30. juli 

Møder 

1:  Bestyrelsen har afholdt møder den 11. april, 13. juni 

2:  Diverse udvalg har løbende afholdt møder 
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Kommende aktiviteter - fra 1. august til  standerstrygning  - fortsat 

Klubture 

1:  Odense Å den 19. august 
2:  Silkeborg den 8. - 9. september 
3:  Kanotur til Skjern Å den 15. - 16. september 
4:  Noret Rundt den 7. oktober 

Kurser 

1:  Teknik 2 for havkajak - hver anden onsdag 
2:  Teknik 1 for SUP - hver anden onsdag 
3:  Teknik 1 for havkajak - hver anden fredag 
4:  IPP1 for havkajak - hver anden fredag 

5:  IPP1 for SUP hver anden fredag 
6:  Frigivelseshold 3 den 6. august - 17. september 
7:  Frigivelseshold 4 den 14. august - 29. september 
8:  Teknik 3 for havkajak - hver anden onsdag 
9:  Teknik 2 for havkajak - hver anden onsdag 
10:  Instruktørkursus for SUP den 1. - 2. september 

Særlige arrangementer 

1:  Havnefest den 4. august 
2:  Sommergrill den 29. august 
3:  Standerstrygning den 27. oktober 

Svømmehal 

1:  Svømmehal fast hver onsdag og lørdag efter standerstrygning 

Møder 

1:  Bestyrelsen holder møde den 15. august + 17. oktober 



Minder fra en kajaktur i 2016 
 
Døden på Odense Å  
Det er heldigvis ikke hver dag, at jeg har nærkontakt med døde mennesker. Men Allehelgen søndag - en dag, 
hvor vi mindes og sørger over dem, vi har mistet - udviklede sig til et helt anderledes møde med døden.  
 
Vi var en flok roere fra Kerteminde Kajakklub, der havde valgt at bruge søndagen på Odense Å fra Nr. Broby til 
Ejby Mølle. Den første del af turen foregik uden dramatik, selvom Odense Å her er teknisk krævende med mange 
sving og stærk strøm. Vi havde aftalt at holde kaffepause ved Bellinge Bro, men her kunne vi ikke komme i land. I 
forsøget røg flere af os på nogle sten midt i åen – men vi fik kæmpet os fri igen, og fortsatte jagten på et egnet 
sted.  
 
Vi havde ikke roet langt, da et makabert syn mødte os. Fra ét af træerne ned til åen hang en person med et reb 
om halsen. Selvom personen hang ganske få meter fra os, kom vi kortvarigt i tvivl, om der var tale om en maka-
ber spøg - ansigtet lignede noget, der var lavet af plastik. Heldigvis havde vi tre læger med i gruppen, og den ene 
af dem sprang resolut i land og undersøgte sagen nærmere.  
 
Det var desværre ingen spøg. Det var en mand, der havde valgt denne triste løsning til at sige farvel til livet. Læ-
gen erklærede personen for død, da dødsstivhed og ligpletter var til stede. Hængning er en meget voldsom selv-
mordsmetode, der næsten altid lykkes. Døden er formentligt indtrådt straks uden dødskamp. 
 
Vi ringede 114 og fik fat i vagthavende, som bad os blive på åstedet (undskyld ordvalget, men det hedder det jo) 
til de kom. En patruljevogn dukkede hurtigt op, og med hjælp af to fra gruppen fik de personen skåret ned fra 
træet. Vores lægeven hjalp også politiet med erklæring på, at personen var afgået ved døden. Dødsstedet blev 
undersøgt for tegn på anden dødsårsag end selvmord, og politiet fandt bl.a. et kørekort på afdøde. Efter et op-
kald til centralen kunne de oplyse, at personen havde været efterlyst i 3 dage og havde efterladt et afskedsbrev 
til familien. 
 
Endelig kunne vi ro videre på åen, og selv om der unægtelig var kommet en anden stemning over turen, så fandt 
vi trøst i, at det var en flok voksne personer, der havde fundet liget. Vores læge spurgte flere gange, om vi var OK 
med oplevelsen - og efter vores kajaktur sendte han en mail om, hvordan vi skulle forholde os ved ønske om 
hjælp fra en psykolog.  
 
Vi er alle meget tilfredse med, at vi klarede situationen så udramatisk - uden hastværk eller panik. Og heldigvis 
nåede vi også at nyde turen, som var klædt i de smukkeste efterårsfarver!  
 
Hvert år forsøger flere tusinde danskere at tage deres eget liv. I 2013 blev der registreret 605 selvmord i Dan-
mark. Der sker omkring 6.500 selvmordsforsøg årligt og hertil kommer et ukendt antal mennesker med selvska-
dende handlinger eller alvorlige selvmordstanker.  
 
Hvert år til Allehelgen vil jeg uundgåeligt tænke på den mand, der valgte at sige farvel til livet ved at hænge sig 
ved Odense Å.  
 
Men et spørgsmål runger i mit hoved: Har man pligt til at leve - eller ret til at dø?  
 
 


