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Foråret er igen på vej og Marstal Kajakklub holder sin årlige
generalforsamling 28. februar 2015 i klubhuset.

Generalforsamling i Marstal Kajakklub
Formandens Beretning 2014
Nytårsrul
Året startede med Nytårsrul 1. januar en kold og blæsende dag, hvor 5 mennesker var mødt op og rullede lidt i det kolde vand og efterfølgende drak varm
hyldesaft og fik kransekager. Der var heppekor og det var starten på en hyggelig
tradition.
GF
Vores Generalforsamling med tøndeslagning som noget nyt på programmet, og
som allerede nu er blevet en tradition, foregik i stille og tåget vejr, som ikke
kunne ønskes bedre. Tøndeslagningen var et hit og absolut en udfordring for
kajakroerne at skulle slå til tønden, det kræver sine støttetag. Selve GF foregik
i god stemning og blev styret af den tilrejsende Anders, og Julie sørgede for
kaffe mm. En herlig dag og god mad fra Kongensgade 34.
Efter GF konstituerede bestyrelsen sig med Susanne som formand, Niels-Jørgen
som næstformand, Karna som kasserer, Kurt og Christian som menige
medlemmer og Ken som ny suppleant.
Instruktører
Der blev afholdt instruktørweekend i foråret. Thea og Marianne havde
sammensat et spændende program. Redningsøvelser i det kolde element, rul og
anden leg på vandet, super mad, foredrag om forskellige former for
træk ”tovning” samt pædagogik og nye former for indlæring af bl.a. støttetag
og personlighedstyper.
Lidt hygge sidst på aftenen blev det til, før morgendagens program stod på
balancekunst på slackline. Så var vi på vandet, hvor der blev udpeget
instruktører. Vi andre i gruppen fik roller, som skulle give de udvalgte
instruktører deres udfordringer, såsom at være en træls Rasmus modsat, kloge
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Åge og en skulle blive syg. Der var masser af gode udfordringer til alle.
Tak til Thea og Marianne for et forrygende godt program og super mad, og tak
til den øvrige instruktørgruppe for et herligt døgn.
Instruktørerne havde en dag i svømmehal i år. Det var super godt. Her øvede vi
alle de svære redninger, bl.a. ”Hand of God”, tømme en fyldt kajak, og meget
mere. En god dag, som gav meget til vores ivrige Instruktørflok.
I øvrigt holder instruktørerne løbende møder og planlægger og forbereder
aktiviteter til gavn for alle.
Bladet
Fire gange om året udkommer vores fantastisk flotte medlemsblad, tak for alle
de gode artikler I bidrager med, Mange tak til Else der samler trådene, Karna
der hjælper til og Christian der trykker bladet.
Aktiviteter for alle klubmedlemmer:
Billeder fra Grønland og Norge
Lasse og Susanne viste billeder fra henholdsvis Norge og Grønland og
efterfølgende havde vi en pragtfuld fællesspisning med den gode egnsret Hel
Hvidkål, som Karna og Else havde kogt på i dagevis. Det blev spist med stor
appetit.
I efteråret havde vi en rigtig god aften, hvor Lasse kom og fortalte om sit
kajakeventyr i Grønland, hvor han sejlede rundt i Diskobugten i 5 uger og havde
store flotte spektakulære oplevelser, som han indviede os i, med nogle kanon
flotte billeder og spændende anekdoter til. Som prikken over i’et havde Lotta
lavet en fantastisk middag til os. Tusinde tak både til Lasse og Lotta for en skøn
aften.
2 spændende foredrag
I foråret havde vi stor succes med to foredrag, det første med Ken og Ole. Deres
hovedemne var sikkerhed. Super spændende og relevant. Det var rigtig godt at
få teorien fra vores dygtige undervisere på Navigationsskolen. Herefter en skøn
spisning som Lykke og John stod for. Formidabelt. Vi trillede hjem.
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Her efter havde vi fornøjelsen af undervisning i Meteorologi af Mette Hundahl,
en gæv pige, der vidste, hvad hun talte om. Hun er selv kapsejladssejler og
underviser på Marstal Navigationsskole. Hun lavede en flot undervisning,
havde masser af skønne billeder, som understregede de meteorologiske
observationer, og som regel billeder hun selv havde taget. Meget relevant og
nærværende undervisning.
Aftenen blev afsluttet med en lækker middag kreeret af Michael fra Bregninge
Gæstgiveri.

fæstnet efter vinterstormene, ukrudt blev ryddet, skure blev fejet, kajakker fik
nye numre og blev flyttet rundt. Kurt havde over vinteren bygget flot stativ i
surf-rummet, hvor der nu ligger 2-er kajakker og rullekajakker. I gavlrummet
er de små børnekajakker placeret, og det fungerer fint. Vores udstyr fik et tjek
og nye pladser. Inde i klubhuset blev der vasket og skuret, ting fik faste pladser
med markering, så det skulle lette på overblikket.
En dejlig dag, hvor meget blev ordnet og vi afsluttede traditionen tro med en
super frokost, mens det regnede og blæste udenfor.

Svømmehal
Vi har været i Svendborg 2 gange med vores medlemmer. Her er det som altid
redningsøvelser, selvredning og makkerredning der er vigtigst at få på plads. I
år havde vi to dygtige medlemmer, Makka og Lars, der lige fik lært at rulle også.
Det er bare så flot.

Først i juni blev der indkaldt til malerdage. Vores klubhus trængte gevaldigt til
at blive malet på syd og vest siderne, hvor malingen var skallet af, pga. sol og
vind. Vi fik sponsoreret maling fra Per Maler Tusinde tak til de der mødte op,
så det på 4 dage lykkedes at male de 6 vægge, der trængte mest. Nu fremstår
klubhuset igen flot og præsentabelt.

Medlemsfest
Vi have en fantastisk Medlemsfest sidst i august, hvor alle mødte ind med et
mægtigt humør og mega god stemning. Tusinde tak til alle deltagerne for en
festlig dag.
Der var O-Løb på vandet, der var heftig teknikbane, der var rulle show. Der var
gåpåmod og mange, meget flotte præstationer, herligt. Der var leg og rutsjebane,
vildmarksbad og slackline. Der var kaffe og kage og fest om aftenen med
fantastiske lege og super stemning. Alle var i godt humør og deltog det bedste
de kunne. Super godt, og jeg tror vi gør det igen om 2 år.

Den sidste arbejdsdag blev afholdt 1. november, en skøn sensommerdag, hvor
der blev ryddet op og renset ud alle vegne. En leg når mange deltog og
efterfølgende hyggede med frokosten.

Fotokonkurrencen
Var der ikke mange, som der lagde billet ind på. Bestyrelsen ville gerne have
billeder til at pryde vores klublokale med kajak billeder. I stedet har Lillian
Stubbe lovet at lave en kollage til os, med flotte kajakbilleder i sort/ hvid. Det
bliver super flot og vi glæder os til at se resultatet.
Arbejdsdage
Vi har haft nogle gode og produktive arbejdsdage i år, hvor der har været mange
fremmødte og god stemning. Her blev der knoklet, renset vandtank, taget blev
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Undervisning
Allerede sidst i april startede vi med Åbent Hus og begynderundervisning.
Ida og Kurt stod for undervisningen med hjælp fra Thea, Carsten, Ken med
flere.
Forårsholdet var et hit, og vi fik frigivet nogle dejlige medlemmer, som har nydt
at sejle og været gode til at holde sammen.
Tirsdag havde vi haft en masse skønne små kajakbørn på vandet.
Torsdag var der Ungdomshold, det mindste i mands minde, så efter sommerferien samlede vi holdene om tirsdagen. Thea, Niels Jørgen og Susanne stod for
børn og ungeholdene.
Onsdagene havde vi teknikhold, som Ib stod for.
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Efter sommerferien havde vi held med at få gang i et nyt begynderhold, som
Thea og Kurt stod for. Her var der gang i at nå programmet igennem, inden
mørket og efteråret satte ind. Men det lykkedes og de sidste bliver frigivet til
foråret.
Det var de faste kalendersatte dage, ved siden af det, har der været god gang i
kajakmedlemmerne, der har holdt hinanden op på småture på hverdags
eftermiddage og aftener, hvor der har været heftig aktivitet.
Vi havde rulleaftner, da vejret var lunt, det var Karna og Susanne der hjalp
medlemmerne på vej. Her lærte Margrete Danzer at rulle, tillykke. Vi fortsætter
til sommer. Hold øje med kalenderen og se nogle rullefilm indtil da.
Nye instruktører
Stort tillykke til Thea og Kurt, som begge blev uddannet og tog sig af de nye
hold. Vi er bare så glade for jeres indsats. I er seje.
Fællesture
Ib og Ken havde planlagt et meget alsidigt og spændende turprogram, hvor der
var muligheder på mange planer. Desværre deltog for få og mange ture blev
aflyst.
Dronningen og Prinsgemalen
En lille frisk skare var på vandet, og havde en stor oplevelse i sol og frisk vind,
da vi sejlede ud og hilste Dronningen og Prinsgemalen velkommen til Marstal,
da de anduvede med Dannebrog. Prinsgemalen Henrik kom ud og vinkede
fornøjet til os, mens Dannebrog sejlede ind.
Havkajakcentermarstal.dk HCM
I sommerferien havde vi Kajakkravlegård hver onsdag fra 16-18. Det var
hektiske timer og heldigvis stor opbakning fra alles side, for at det kunne
fungere. Vi har hver gang en ansvarlig Instruktør og et hold frivillige hjælpere,
flere gange havde vi over 35 på vandet i de 2 timer, uanset vejr.
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I uge 32 havde vi begynderkursus, hvor 10 deltagere blev frigivet.
Ib havde turkursus med 2 deltagere.
I alt en indtægt på 58.200 kr. Stor ros og tak til alle de frivillige, der har lagt
masser af timer og energi i at give andre en fantastisk sommeroplevelse for livet
En god indtægt til klubben.
Mindeord
Før jul fik vi en sørgelig meddelelse, da revisor suppleant David Christensen
var død. David var ikke nået de 70 år endnu og var lige stoppet med sit virke
som læge.
David har været med i Marstal Kajakklub næsten fra start, han blev frigivet i
den gamle afdeling, og var aktiv på mange ture, bl.a. husker jeg en meget
hyggelig tur sammen med David og Astid som hjælpere på en weekend tur med
børneholdet til Ristinge.
David var en overgang Bestyrelsesmedlem og besad kassererposten i flere år.
David var med i den spændende periode, hvor vi arbejdede på at få bygget det
Nye klubhus, hvor han ligeledes deltog meget aktivt.
David var en meget lun, venlig, aktiv og hjælpsom person, som havde mange
interesser. De sidste år var han ikke så aktiv som kajakroer, da han dyrkede
mange andre af sine hobbyer, men til vores sammenkomster deltog han gerne.
Vores tanker går til Davids efterladte familie.
Æret være Davids minde.
Ærøskøbing
Bestyrelsen har arbejdet meget omkring Ærøskøbing-afdelingen. Her fik vi
tilbudt at købe en kajakhytte på Vestre Bådehavn, som Havnefoged Torben
Lundemann Frederiksen havde indhentet tilbud på. Prisen var 369.000 for en
hytte med dobbeltdør, et vindue og uden isolering og indvendig beklædning.
Vi granskede budgettet og indså hurtigt, at vi ikke kunne klare den udgift. Vi
sendte derfor brev til Kommunalbestyrelsen, om de ville hjælpe os, så
kommunen køber hytten og vi lejer den. Det fik vi afslag på.
Vi har til gengæld fået lovning fra kommunen på en særdeles attraktiv grund på
vester bådehavn i Ærøskøbing lige ned til kajakbroen til betalingsfri leje.
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Den 15. maj opsagde vi lejemålet i Bøssehage, vi undgik derved at skulle
opsætte bro. Den foreløbige løsning var at vi ”lejede” en garage til udstyr ved
Sygehusets lejligheder, vi har kajakstativet stående udenfor. Fordelen var, at det
er super tæt på den fine kajakbro, havnen har lagt ud til fri afbenyttelse.
I mellemtiden arbejdede en Ærøskøbinggruppe, bestående af Astrid, Inger,
Johan og Hans Eriksen sammen om at finde en permanent løsning.
Gruppen indskrænkede sig til Inger og Hans, som ihærdigt har holdt ved.
Der er afholdt mange møder angående fondsansøgninger og hvad vores reelle
behov er. Der er enighed om, at behovet primært er opbevaringsplads til ca. 20
kajakker. Vi har lavet et stort research arbejde for at undersøge, om der er nogle
fonde, der vil støtte os. De fonde, der opfordrer os til at søge, har store ønsker
om at det de støtter skal være for offentligheden og mangfoldighed og helst også
store arrangementer til flere hundrede tusinde, og vi vil gerne bare have et skur
Det sidste der kan meldes ud er at vi har holdt møde med turistchef Carl-Jørgen
Heide og Naturturisme i/s. Det var et meget positivt møde og vi gik derfra med
en stor forventning om at de vil støtte og hjælpe os med at etablere et kajaklogi
på Vester bådehavn i Ærøskøbing.
Naturturisme arbejder i øjeblikket på sagen, og jeg tror på at der bliver opført et
kajaklogi med faciliteter for både kajakklubben og gæsteroere på Ærøskøbing
havn først på sommeren. Som det ser ud nu, skal kajakklubbens medlemmer
bidrage med hjælp til apteringen af den nye bygning.
Varme i skurene
Vores medlem, Søren Nielsen Bjerg, der er arkitekt, har råbt vagt i gevær over
den varme der er i kajakskurene til skade for kajakkerne. Andre medlemmer har
gjort det samme tidligere, hidtil har vi taklet problemet ved at understøtte
kajakkerne bedre.
Nu har vi kontaktet Lokale- og Anlægsfonden, som støttede vores projekt og
var medansvarlig for byggeriet af klubhuset.
De har opfordret os til at undersøge hvad det vil koste dels at få sat ventilatorer
op, dels at dække tagpladerne.
Det tilbud fik de tilsendt før jul men De har ikke vendt tilbage, ikke engang
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svaret pr mail, selv om Susanne har rykket flere gange. Senest har Jakob Færch
fra LOA lovet at tage det op på et bestyrelsesmøde, vi afventer svar.
Statistik:
Medlemmer
Medlemstallet ligger næsten konstant omkring de 110, i 2014 præcis 108 medlemmer, fordelt på 80 over 25 mod 71 over 25 år året før og 28 under 25 mod
34 året før.
Kilometer
Samlet km-tal på vandet i 2014 var på 12.332 km mod 12.357 km i 2013, hvoraf
børn tegner sig for 393 km mod 756 året før. Det samlede antal er højt og kun
overgået af km tallet i 2013 som var klubrekord.
Sikke et år, der er trods alt sket en masse, selv om vi ikke lige tænker så meget
over det.
God GF og knus fra Susanne

Generalforsamling - dagens forløb
Efter en spændende tøndeslagning med 8 deltagere flot udklædte kajakroere på
vandet blev den årlige generalforsamling holdt som vanligt med kaffe og
vandkringle. Vi blev 19 medlemmer, der deltog. Og vi måtte holde den uden
Susanne Grube og Anders Hauge, som i mange år har været faste tovholdere på
netop generalforsamlingen.
Niels-Jørgen Bech er konstitueret formand og bød velkommen. Thea de Magos
Jensen blev valgt til dirigent og Ib Olsen skrev beslutningsreferat i klubbens
protokol igen, som i de tidligere år. Niels-Jørgen fremlagde en dejlig lang
beretning, som Susanne Grube venligt havde gjort klar, inden hun rejste til
Grønland. Den beskriver en meget aktiv klub. Og I bør alle selv læse beret10

ningen her i bladet. Efter nogle få opklarende spørgsmål til formandens beretning blev den vedtaget.
Christian Folting gennemgik regnskabet, som der var brugt meget tid på at få til
at stemme, da der manglede bilag for 253 kr. Regnskabet ser ganske nydeligt
ud med pænt samlet overskud på 72.332 kr. Dette takket være bl.a. kursusvirksomhed. Og bestyrelsen er optimistisk for det kommende år, så næste års
kontingent fortsætter uændret. Regnskabet blev vedtaget med applaus.
Der var forslag til ændring af § 7 stk. 1, således at generalforsamlingen hvert år
holdes inden udgangen af marts måned. Dette er nu vedtaget.
På valg: Karna Ravnø blev genvalgt, Christian Folting modtog ikke genvalg og
Jørgen Friis blev valgt i stedet. Ken Vøge er fortsat suppleant. Peter Hvid
genvalgt som reviser og Birte Grønne valgt som revisorsuppleant.
Under evt.
•
•

efterspurgte Ib en debat omkring Fællesturene. Se meget venligst Ibs
indlæg, som er det næste punkt i bladet.
Susanne Larsen efterlyste mere interesse for Facebook. Savnede bl.a.
billeder på gruppen ”Marstal Kajak på Facebook. Ikke alle er på
Facebook og andre er ikke trygge ved at bruge det. Nu er forslaget, at
vi holder en aften, hvor Susanne vil hjælpe, så alle bliver dus med at
bruge Facebook.

Niels Jørgen takkede alle, som havde gjort en god indsats i året, og for god ro
og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var vi 19 (ikke helt de samme, som deltog i
generalforsamlingen) som spiste Chili con carne med ris, salat, flutes og
pandebrød fra Annes Landkøkken. Rigtig super lækkert. Stemningen var god
og der blev snakket og diskuteret. Under spisningen blev vinderne af
tøndeslagningen behørigt fejret med hver en fin flaske vin. Kurt Lund blev
Konge og Ib blev Dronning. Jeg skulle som dommer udpege bedst udklædte fra
kampen på vandet. Det var en helt umulig opgave. Alle var helt fantastisk
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festligt og kreativt klædt. Hvor retfærdig det var, at jeg valgte Karna, kan
selvfølgelig diskuteres, når alle fortjente at vinde. Karna strålede i sin
pingvindragt og blev præmieret med en stor æske Jacobsens Chokolade.
Ref. Else

Ib om fællesturene
Vedrørende tilslutning til turene gennem hele 2014 har været katastrofalt dårlig,
og bestemt ikke særligt motiverende for Ib og Ken i turudvalget. Måske skulle
man bare opgive at arrangere fællesture?
Mange havde heldigvis holdninger til emnet, - måske kunne ture opstå mere
spontant via klubbens Facebook gruppe (der dog stadig er ret lille) eller via
direkte log ind på hjemmesiden (det er ikke muligt i øjeblikket). En fremførte,
at lysten til at være med på fællesturene afspejler behovet - eller det modsatte for at være sammen med andre i klubben. Måske flere fælles opdrag på turen
(fx mulighed for i fællesskab at sørge for fortæring mv.). Ret hurtigt viste
debatten dog, at der fortsat var interesse for at komme på tur sammen, og Thea
foreslog, at man bød ind med turforslag og selv påtog sig ansvaret for
arrangementet. Samme Thea lagde ud med en tur Ærø Rundt (det bliver i
pinsen), Margrethe Dantzer ville godt påtage sig en tur til Strynø, Susanne
Larsen en tur til Birkholm. Sidstnævnte mente dog nok, at hun ville havde brug
for assistance til at lede turen. Ib (og sikkert andre også) ville dog gerne være
behjælpelig. Niels-Jørgen meldte sig med en solopgangstur, og Jørgen Friis kom
på banen med en tur på Gudenåen.
Ib påtog sig efterfølgende at være koordinator, så alle ture og datoer skal via
ham. Han sørger så for, at der bliver sendt fællesmail i hvert fald en uge inden,
og at turen kommer på kalenderen og på hjemmesiden.
Ib håber, at der også løbende hen over sommeren vil være medlemmer, der tager
initiativ til fællesture. Med ganske kort varsel og fællesmail er der bestemt
muligheder for at komme på vandet sammen.
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Kajakforåret 2015 i klubben
Vi starter rosæson 2015 med arbejdsdag og standerhejsning lørdag den 11.
april fra kl 9.30-14. Der skal støves af, fejes ud og tjekkes op på skørter og
udstyr. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag som slutter med fælles frokost
inden vi slutter kl. 14.
Den 19. april er der tur til Svendborg Svømmehal hvor der er mulighed for at
øve redningsøvelser i det varme vand. Vi tager med færgen fra Ærøskøbing kl.
11.45 og er tilbage på Ærø kl 17.30. Når tiden nærmer sig bliver der sendt en email ud med oplysninger om tilmelding.
Den 26. april holder vi Åbent Hus fra kl. 13-15. Der er kaffe på kanden, måske
også kage. Der plejer at være mange besøgende, både kommende medlemmer
og gamle, der lige kigger forbi. Kom gerne og hjælp med at fortælle om klubben
og hjælpe med at give dem, der skal på vandet, en fin oplevelse.
Begynderhold for voksne starter mandag den 27. april kl. 17-20. Kurt, Thea og
Henrik er ansvarlige, der er også træning torsdage kl. 17-19. Som noget nyt i år
får begynderne mulighed for en tur i Svendborg Svømmehal for at øve
vandtilvænning og wet-exit i varmt vand lørdag den 9. maj. Kurset afsluttes
mandag den 22. juni.
Børne- og ungdomsholdet starter mandag den 27. april kl. 15.30-18. Thea,
Niels-Jørgen og Susanne er ansvarlige. Vi starter noget tidligere om
eftermiddagen end vi plejer. Vi håber at flere børn og unge får lyst til at gå til
kajak, når de kan gøre det lige efter skoletid. Vi holder afslutning inden
sommerferien, mandag den 15. juni. Efter sommerferien starter vi igen mandag
den 10. august.
Teknikaftnerne ved Ib starter onsdag den 29. april kl. 18. Der aftales fra gang
til gang hvad deltagerne har lyst til at arbejde med. Der er både mulighed for at
øve forskellige former for teknik og få roet nogle km. Som noget nyt er der
temaaftener, hvor der er flere instruktører til stede. Ønsker du at træne rul, er
der rulletræningsdage den 3. 10. og 24. juni. Den 17. juni er der mulighed for at
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få genoptrænet dine redningsøvelser. Bag efter kl. 20.30 kan du opleve, hvordan
det ser ud, når man affyrer et nødblus.
Niels-Jørgen

Weekendtur d. 16.-18. januar 2015 til Fynshoved, via
Odense Å

Susanne, Ib, Niels Jørgen, Ida og jeg (Thea)
-Kurt, ville meget gerne have været med, så
denne skrivelse er dedikeret til ham :-)

De 5 på (Gourmet) tur, i “bagvandet" af stormene Dagmar og Egon
Vi skulle egentlig kun have tilbragt weekenden i og omkring Fynshoved, men
pga. storm, blev vi hurtigt enige om at vi da kunne tage en tur med vinden og
strømmen op ad Odense Å, og så satse på at det ville løje lidt af til lørdag.
Vi tog fra Ærø fredag morgen, og vinkede til det hovedrystende færgepersonale,
der ønskede os held og lykke :-/, og kørte til Nr. Broby, hvor vi tømte biler med
kirkeklokkerne i baggrunden.
Bilerne blev kørt til Odense, og en bil kørte retur (der er lige lidt logistik, men
den har vores trafik/logistik minister Ib helt styr på).
For de tilbageværende blev ventetiden brugt til at få pakket alle kajakkerne klar,
og de sad og trippede for at komme afsted.
Det jeg tænkte som en rolig tur, med vind og strøm op ad åen, blev den vildeste
rodeo tur, og for øvrigt god træning til vores planlagte white water tur til
september.
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Der var så meget vand i åen, at det til tider var svært at holde sig i åløbet, så der
blev taget et par marker hen over hegn og diger, og strøm var der også rigeligt
af. Så der blev ikke noget med at sidde og tage en slapper, for så endte du straks
inde i en skrænt, og her taler jeg af erfaring.

AR

SLU
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ynshoved Camping

Det var en begivenhedsrig tur på åen, og jeg kunne godt have levet højt i lang
tid, på bare den del af turen.
Alle styretag kom i brug, der blev “danset” limbo under meget lave broer, der
blev kæmpet gennem væltede træer og grene, der lå på tværs flere steder på åen.
Overbæringer med masser af strøm, nogle af disse udfordringer gav da også
vandgang til et par stykker.
Alle overlevede, vi nåede dog først frem til Odense i skumringen, men det var
en helt fantastisk oplevelse at glide igennem åen mod byens lys. Inde i byzonen
var der pænt ryddet for træer og grene. Pludselig var der vilde dyr på bredden
(Odense Zoo), det var som at være i de varme lande, bare lidt køligere. Denne
tur kan godt anbefales, og jeg tager gerne med igen. Der er restriktioner for
sejlads på åen, som du lige skal tjekke op på inden. Åen er ca. 60 km, vi stoppede
efter ca. 30 km.
Vel fremme ved bilen, kørte vi ned og hentede den anden bil i Nr. Broby, og da
vi var tilbage blev bilerne pakket hurtigere end man kunne tælle til ti… :-)
Vi var ved at være godt sultne og lidt trætte, så det var skønt at komme til
luksushytten på Fynshoved Camping, velvidende at Niels Jørgen havde “snydt”
lidt og forberedt dejlig mad hjemmefra, der blot skulle lunes i ovnen.
Vi sov alle sødt natten igennem.
Lørdag morgen efter overdådigt morgenbord med hjemmebag, æg, juice, ja jeg
kunne blive ved, var vi alle friske til at komme ud på vandet igen, nogle mere
end andre, nævneringennavneIda, men alle kom afsted :-)
Vi kørte konvoj i hagl og slud byger, ned til udmundingen ved Odense Fjord,
men valgte at gå i vandet på den lidt roligere side i Dalby Bugt.
Alt imens vi var nogle, (Ib og undertegnede) der skulle køre biler frem og
tilbage, påstod de andre, at der havde været marsvin, der sprang op af vandet,
men så vidt jeg ved springer marsvin ikke, men det gør delfiner, så det må jo
være delfiner de har set :-).
Men for at det ikke skulle være løgn, var der et par marsvin, der bød os
velkommen i deres bugt, da vi kom på vandet. Det er jo altid en fornøjelse, så
måske havde de andre set noget….
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Det var en lidt roligere dag, ikke uden vind, men vi lå fint beskyttet i bugten og
langs indersiden af Fynshoved. Vi holdt frokostpause på en lille ø inde i den
næste bugt, som viste sig at være temmelig eksotisk, der var både kniv-, hjerteog blåmuslinger, og 2 store østers, fandt vi skam også.

Vi gik en tur på øen og nød stilheden, og den smukke natur.
Så tog vi et godt ryk, op til bugten ved Fynshoved, hvor bilen holdt, og
campingpladsen lå lige tæt ved.
Vi var en 3kløver der ikke havde fået helt nok, så vi besluttede at runde
Fynshoved, i solnedgangen med store bølger der skulle nedkæmpes, det var SÅ
fedt.
Vi kunne så ro helt hen til campingpladsen, og trække kajakkerne op til hytten.
Vi roede ca. 20 km denne dag.

Nu, vel tilbage i hytten, skulle vi så have spillet Pictionary, men til især Ida’s
store fortrydelse var vi simpel hen for trætte, vi har lovet at spille det til
instruktør weekenden.
-Og det nåede vi lørdag aften, det er nu fast punkt på instruktør weekenderne.
Søndag morgen, efter endnu et festmåltid, fik vi hurtigt pakket os sammen, gjort
hovedrent i hytten og slæbt kajakker ned til stranden.
Det blev en helt rolig afslutning på weekenden, vi fulgte kysten ca.16 km ned
mod Kerteminde, det mindede lidt om vores egen kyst mod Drejet, og der fandt
vi Ib’s flotte bil på den øde strand.
Tilbage og hente den anden bil og pakke det hele, det gik super hurtigt på 3.
dagen, og vi var på vej hjem.
Tak til de 4 for en fantastisk weekend med gode oplevelser og højt humør.
Vi ses på vandet.
Thea

Hurtig badetur og smukkesering, så var vi alle blevet præsentable nok til at
begive os mod den store stad, Kerteminde, hvor Niels-Jørgen, den knag, havde
bestilt bord på byens bedste restaurant, ingen kvaler klubben betaler, nej det er
selvfølgelig ikke sandt. Det var et super hyggeligt sted, maden, vinen,
stemningen og ikke mindst selskabet var fortrinligt.
Vi havde samlet den manglende bil op på vejen, hvis den kvikke læser skulle
undre sig, og da vi satte kursen mod camping hytten satte vi den på en meget
mørk strand, som vi så satsede på at finde igen, næste dag fra vandsiden.
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Der er mange flere billeder i Galleriet

Læs også endelig artiklen i Fyns Amt Avis fra d. 15. februar 2015
skrevet af Ida Marie Andersen: ”Vildt vintervand på Odense Å”.
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Sommeren 2014

Billeder fra
Odense Å-turen

Sommeren 2014 var helt fantastisk for kajakroere. Jeg synes ikke, jeg fik sejlet
nok. Der var så meget andet, der også skulle passes. Når jeg så ser, hvor mange
km, jeg alligevel fik sejlet, er jeg ganske tilfreds selv. Jeg har især været på
længere ture med Anne og Charlotte. Vi har besøgt Langeland syd for Ristinge
klint og været på stranden syd for Lindelse Nor. Vi har spist mad ved møllen på
Strynø. Og ture til Birkholm. Og vi besøgte Hjortø og Drejø på en dagstur. Og
en fantastisk tur ude ved det kæmpestore skib Marstal Mærsk. Andre kortere
ture som Halmø den ene vej og den anden vej og Ærøskøbing, Borgnæs og
Kleven. En dejlig dagstur med familien, min datter, svigersøn og barnebarn
Tåsinge rundt.

Ærøsund d. 4. oktober 2014
En helt fantastiske tur var til Ballen ud for Syltemae Camping for at se færgen
Ærøsund forsvinde i havet. Anne og jeg havde forberedt os og sejlede fra
Ærøskøbing kl ca.9,30. Der var en frisk vind og vi overvejede om det var
passende for sådan en tur. Det gik stødt til Drejø, hvor vi spiste medbragt mad
ca. kl 11,30. Vi fik lidt snak om kursen, da vi sejlede derfra. Vi sejlede derudad
og vi ville vest om Skarø. Men efter en tid vurderede vi, at vi altså kom øst om
Skarø. Ved hjørnet af Skarø kunne vi se nedsænkningsstedet og her kom Ib i sin
kajak. Der var herfra tæt trafik af større og mindre skibe, også kajakker blandede
sig. Jeg var ret spændt på, hvordan det blev at være i det mylder. Vi fulgtes med
Ib. Stille og rolig kom vi i den tætte trafik på vandet frem til, hvor færgen var
blevet gjort klar til at blive sænket i havet. Store og små skibe og kajakker
myldrede omkring os. Vi tre forsøgte at ligge i flåde. Nød stemningen, vejret,
aktiviteten. Vi kunne ikke se, der skete så meget. Ib foreslog, vi skulle sejle
rundt og se på det. Det gjorde vi så. Ib var mest modig og runderede tæt på.
Anne og jeg var rundt om den nye færge ”Ærøskøbing” som var chartret til
turister. Der blev snakket i højtaler og der var en konstant livlig aktivitet i de
mange fartøjer. Endelig blev kl 15 og UPS. Så begyndte færgen at synke. I løbet
af ganske få min. var den helt, helt væk!!!!!! Så skulle alle hjem. Ib ville sejle
tilbage til Ærø, Anne og jeg aftalte at sejle til Svendborg og tage den ordinære
færge til Ærøskøbing. Vi gik i land på stranden ved Syltemae Camping og spiste
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vores medbragte mad. Og så afsted de 12 km til Svendborg. Vi havde modvind
og modstrøm. Det var hårdt. Der er mange pynter, når vi sejler der. Så vi skal
mange gange lige hen til den næste. Og så er der bare en ny, når vi når frem.
Sådan gik det i lang tid. Ca. ved Svendborgsund broen vendte strømmen og vi
nød nu medstrøm. Anne vidste, hvor vi kunne komme i land ved havnen i
Svendborg og vups stod vi ved færgen, som netop var ved at tage om bord. Det
var skønt at sidde i cafeteriaet og nyde en øl og medbragt pastasalat. Behagelig
træt og mæt af oplevelser. En fantastisk tur på i alt 32 km.
At sejle kajak er en lang udvikling. Først oplevede jeg at være i kajakken, at
opleve nydelsen ved at sejle. Så blev det mere at ro ture, så længere ture. Og
hen ad vejen trak det også at sejle i lidt mere vind og i bølger. Lige nu er det en
blanding af naturoplevelser, vandet, vinden, lyset, fuglelivet.
Jeg glæder mig til sommeren igen og håber på rigtig mange ture i vores helt
eminente Sydfynske Øhav. For at jeg kan blive ved at sejle kajak, er det min
overbevisning, at det er vigtigt ”at holde sig i gang”. Derfor har jeg brugt vinteren på fem enkle yogaøvelser (næsten daglig) for smidighed, løbeture i det fri
en gang ugentligt for udholdenhed og spinning for power. Måske bliver det
denne sommer, jeg også vil forsøge mig lidt mere med at rulle.
En rigtig god kajaksommer til alle.
Else

Vinterliv hos instruktørerne

Lørdag mødtes vi tidligt, og Ida varmede os op med yogaøvelser inden
morgenkaffen. Over den fik vi også klaret de sidste finjusteringer af forårets
hold og arrangementer. Formiddagens tema var ’leg’, pædagogiske overvejelser, på land og også på vandet med fx en hæsblæsende stafet med to hold,
én kajak, paddel, skørt og vest, og hvem når så først rundt om den udlagte bøje?
Efter en rigelig og varieret frokost så øvelser på vandet med skiftende
instruktører: Hvad gør man med en væltet og panisk roer, der ikke har spor imod
at vælte redderens kajak? Hvad gør man, når der er forsvundet en luge? Og
hvordan får man en besvimet roer tilbage i kajakken?
Retur i Det lille Hav så de klassiske koldtvandsøvelser (vandet hele 5 grader
varmt – eller koldt, som man nu vil) med rul, makker- og selvredninger. På land
var Theas lille 6-kantede teltsauna ved at være tilpas varm, så flere blev fristede
til at prøve sig i vinterbaderens rolle, inden Ida bænkede os til Thai-inspireret
Wok-gryde og pandekage med is og ristede mandler.
Aftenen blev brugt til DVD film med foroverbøjet rul, næsten mere film end rul
og nyt for os alle. Flere håbede, at det ville se mere tilgængeligt ud i morgen.
Søndagen mødtes vi atter omkring Kurts kaffebord, pakkede kajakker til
svømmehallen og prøvede os af med diverse balanceøvelser på vippebrætter,
en-hjulet cykel (en lumsk sag), og Thea satte også en slack line op mellem to
træer (næsten lige så lumsk!).
Tog så færgen over, og over frokosten fik vi lagt et program for 2 timers
svømmehal med god plads. Først vandtilvænningsøvelser, dem kan man ikke få
nok af: Karrusellen, med hovedet nedad indtil man markerer med klap i bunden,
at man vil op igen, om kap 2 og 2 siddende modsat og på agter- og fordæk,
’kysse stævnen’ på en omvendt kajak, vende om og nå ned til den anden stævn,
stå på ét ben i cockpittet med tilladelse til at gale ’kykkeliky’ mv.

Det er vigtigt for en kajakklub at have gode og engagerede instruktører. Det er
heldigvis lykkedes i årene her efter flytningen til Det lille Hav at få opbygget
en gruppe på en halv snes stykker, hvor de fem er instruktør-2 efter prøve, og
andre er vordende / hjælpeinstruktører. Det er rigtig vigtigt at være flere om
instruktøropgaverne, men også at kunne hjælpe og inspirere hinanden, og det er
lykkedes over de sidste 5 år at skabe en tradition for løbende vintermøder og i
de sidste 3 år tillige at mødes en weekend til særlige og mere sammenhængende
udfordringer. Således også i år, hvor nyuddannede Kurt og Ida stod for
programmet.

Dernæst alternative redninger: Stormredning med den tømte kajak på tværs af
redderens, hvorefter den reddede kravler tilbage i sin båd og skubbes tilbage i
vandet, tømme vandfyldt kajak på stævnen af en anden ved at rulle, re-entry,
cowboyredning, bevidstløs roer mv.
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Vi havde nok disponeret forkert: Sidste del var så afsat til det nye foroverbøjede
rul, men en blanding af træthed og manglen på en kompetent instruktør gjorde,
at vi kun fik begrænset ud af den nye teknik.
Vi trøstespiste dog med stor fornøjelse Kurt’s hjemmebagte roulader på færgen,
og evaluerede weekenden på bedste måde med tak til Ida og Kurt.
/Ib

Dejlig er den himmel blå
Så blev det jul igen. Traditionen tro blev der afholdt julefrokost i kajakklubbens
smukke hus, i år lørdag den 6. december. Lidt ændringer var der dog i forhold
til tidligere år, for faklerne på kajakkerne blev skiftet ud med elektriske julelys,
stærkt inspireret af fantastiske billeder fra det årlige juletræf i Københavns havn.

Vejret var med os, som om vi selv havde bestilt det, ikke en vind rørte sig, Det
Lille Hav og havnen lå spejlblanke og ventede på det lille juleoptog i den sene
eftermiddags blå tusmørke. Afsted gik det i højt humør ind under alle broerne,
der lå helt tomme for skibe, og videre ud forbi det sted, hvor Søbyfærgen plejede
at ligge – og nu virkede havnen pludselig stor og meget tom.
Men hvor var Ib? Ingen havde set ham, og han havde da ellers meldt sig til
julefrokosten for længe siden? Det blev mørkere, som vi roede gennem havnen
og ud gennem havneudløbet, himlen var høj og nu helt mørkeblå. Men da vi
kom ud af havnen stod månen pludselig dér, svævende lavt over vandet, stor,
rund og orange og lige til at spise! Smukt var det og humøret i den lille gruppe
blev om muligt endnu højere.

Og flotte var de, de 9 (ikke helt sikker på antallet) udsmykkede kajakker fra
Marstal. Der var adskillige julemænd med fine juledekorationer, hele juletræer
med lys, rensdyrnæser på snuden af flere kajakker, rensdyrhorn og juledug, og
masser af elektriske lyskæder fra agter til stavn.
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Vi besluttede at tage lidt længere op ad kysten og hilse på Karna, som havde
ondt i ryggen og ikke kunne være med til løjerne. Pludselig kom en masse lys
sejlende imod os, genstanden blinkede rødt og hvidt i mørket - hvad var dog det
for et fartøj? Glæden var stor, da vi fandt ud af, at det var Ib, der kom sejlende
lige så flot hele vejen fra Kragnæs med lys over hele kajakken!
Karna kom ud af sit hus, så hun kunne nyde synet af de lysende kajakker, og så
gik det ellers hjemad igen i mørket, hjem til klubhuset, der ventede med dejlig
mad og drikke, pakkeleg og andre juleløjer.
26

Jørgen Friis fik en meget velfortjent førstepræmie for udsmykningen af sin
kajak, og vi fik alle en dejlig oplevelse på vandet i det smukke vintermørke.
Til næste år bliver vi forhåbentlig endnu flere!
Susanne Larsen

Op i luften. En af de store folk spændte sikkerhedslinen.
Spændt sikkerhedsline. Takeoff. Fedt med en tur ud i luften. Hun ved godt at
dette var nok det nærmeste, hun vil komme på en rigtig flyvetur. Det er nemlig
en oplevelse, der er meget få kajakker forundt. Vind i håret ville de store folk
nok betegne det. Rart med en køretur med frit udsyn. Turen over Drejet giver
kortvarigt udlængsel.
Ombord på færgen. Hun er altid imponeret over disse stærke gamle damer, der
er så fit for fight. De kan bære rigtig mange og klare sig sikkert i rigtig hård sø.
Hun gider nu ikke bære så mange, men det ville være fint at kunne bjærge sig
sikkert gennem en rigtig storm. På den anden side jeg er klart langt kønnere end
de gamle damer. Lige nu trænger jeg bare til lidt makeup, tænker hun.

Rulledag
Dejligt med et bad - det er længe siden. Bad lørdag den 22. november, må jeg
huske at skrive i kalenderen. Jeg begynder snart at tale om mit årlige bad. Ja,
gnub nu bare lakken lidt mere, Jeg elsker at få massage og blive fin i lakken,
tænker North Shore. Det havde været dejligt, om det ikke var storm og rusk, når
jeg endelig bliver hevet udenfor, men det er rart alligevel.
Nu bliver Sirius også sat på bukken til vask og tørring. ”Av, for pokker, det gør
nas, når jeg bliver sat ned. Åh, jeg har stadig ondt. Det er jeg godt træt af”. North
Shore kigger på sin mand. Han har en stor bule i siden. De har også stået hele
sommeren i den tropiske hede som langt overgår Kuwait eller Det døde hav.
Hun kan ikke lade være med at se på ham som døende. Hun trøster ham hele
natten og fortæller ham, at hun elsker ham. Alligevel insisterer Sirius på at North
Shore skal tage af sted dagen efter og få lidt luft under vingerne. North Shore er
utrøstelig, men gør som han siger.
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SHH, jeg smutter lige ud af mit gode skind og kigger op i salonen. Her sidder
de store folk side om side og planlægger, hvordan de vil forsøge at tilride os.
Baglæns rul, forlæns rul, rul med hoftevrik - you name it. Heldigvis afslører
billederne ikke, hvad man egentlig gør, hvis man helt vil have skovlen under os.
Nå, rulleri er nu en meget sjov ting, men det skal jeg nu ikke. Den står kun på
redningsøvelser. Igen, igen.
Klorvand. Jeg hader klorvand. Her er til gengæld passende lunt; der er næsten
dømt spa uden bobler. Det er rart at få set, at de andre folder sig ud. Rulleriet
er sat i gang. Mange kajakker ligger med hullet nedad, og der kravler folk ud af
dem. Andre ruller rundt med støttepædagog. Det ser bedre ud. Hullet er oven
vande. Snart dropper nogle af de store pædagogen. Det går. Sorte er velopdragen
som sædvanlig, men ser godt ud. Undtagen hvis padlemutter insisterer på at
gøre det hele baglæns, så gider den ikke. Masser af aktivitet rundt omkring. Nå,
jeg må koncentrere mig, og holde balancen. Min store skal op at ligge på
bagdækket, før hun penetrerer mig.
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The fox
Holy shit, var jeg lige ved at udbryde. Jesus eksisterer. Så har de store folk
alligevel ret. Han går ikke på vandet, men han er lige rullet op af vandet. Han
har helt sin egen stil. Ikke dårlig. Han ligner fuldstændig de billeder, de har vist
mig af ham.
Om det er hans tilstedeværelse der gør, at Polo nu vil kaste sig ud fra vippen
med indhold, tør jeg ikke sige. Gør han det? Polo har allerede sat af. Svæver
stabilt som en skihopper gennem luften og lander i den rigtige vinkel på vandet.
Perfekt.
Jeg får lige prøvet at redde med en af de specielle. Det går tjept. Det er langt
bedre end med Lilian og slet ikke så tungt. Det var min tredje specielle
støttepædagog i dag. Jeg bør måske kalde dem instruktører i fremtiden. En
makkerredning er dagens sidste udfordring. Jo, jeg kan nok godt redde en anden
kajak, hvis det skal være. På fladt vand altså. Det er jo rart at vide.

Snart står jeg igen mellem lastbiler og motorcykler på dækket af den store dame.
Hvad laver mine plageånder? Jeg må igen lige skilles fra mit korpus og kigge
ovenpå. Der er ikke kommet nye boller på suppen. Nå, det er nu ikke suppe de
sidder med, men uanede mængder af kage, der helt udkonkurrerer bøgerne.
Cupcakes med chokolade og to slags hjemmelavet kringle. Thea, Magda, Kurt,
Susanne, Lilian, Margrethe, Lars, Henrik, Karna, Kurt, og Niels-Jørgen sidder
der. Carsten har også blandet sig i selskabet. De fleste råspiser kager og tænker
sikkert på at spare aftensmaden. Lige før var stemningen næsten helt sakral, når
de kiggede på kagerne. Tænker på min oplevelse i svømmehallen. Er Jesus
virkelig kommet igen og går igen blandt os? Det ville jo være dejligt nu, hvor
jeg jo nok skal til at begrave Sirius i bølgerne.
I skal have tak for en god dag i store folk. Det var rart at blive luftet.
Hvorfor kalder I iøvrigt jeres samvær for Marstal Kajakklub? Det er da os
kajakker. I bør tage navneforandring til padleklubben.
Mange hilsner fra North Shore

Videresendt af Lilian Stubbe
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What does the fox say – Newsletter
Endelig endnu en anledning, hvor vi voksne fandt en undskyldning for at stjæle
en af børnenes allerhelligste traditioner: fastelavn. Når det nu involverer Kajak,
efterfulgt af en revisors værste mareridt (læs: generalforsamling) så er det
selvfølgeligt helt forsvarligt for voksne mennesker at klæde sig ud. Og ud på
vandet kom vi alle, både en Kamtjatka-krabbe der var klædt ud som blæksprutte,
en baseballspiller der var klædt ud som en amerikansk fodboldspiller samt
diverse mere eller mindre ukendte skikkelser.

Hvorfor der var fastelavn, og om det skyldes, at ingen af de tilstedeværende
nogensinde er blevet kattekonge eller kattedronning som barn, vil jeg lade stå
hen i det uvisse - men i det mindste har vi da nu en officiel rangliste i klubben,
som fremtidige generationer kan sigte efter: det yndige par Grovsmeden Kurt
og Ib(en).
The fox - Lars Riis Stenfeldt
Disclaimer: alle ytringer er underlagt en streng sarkasme, hvis indhold
modtageren, selv må dechifrere.

Arrangement søndag den 31. maj i klubhuset kl. 10-14.
Jeg vil ikke afsløre hvem der fik prisen for bedste udklædning, for det giver
næsten sig selv, når billederne bliver lagt op på Hjemmesiden - men jeg kan
afsløre, at alle tilstedeværende havde givet den en skalle enkelte endda på selve
tønden.

Nicolai fra Nicus Nature i Svendborg vil fremvise nye
plastkajakker. Alle er velkommen til at komme og prøve
dem.
Mvh. Kurt
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Ærødagen
Lørdag den 13. juni 2015 kl. 12-17 afholdes Ærødagen. I år foregår det på
den store græsplæne ved kajakklubben. Her vil Ærøs mange forskellige
foreninger have en stand for at fortælle hvad de byder på. Marstal Kajakklub
får de perfekte rammer til at præsentere vores flotte forhold. Vi vil gerne lave
kravlegård for børn. Vi vil også gerne vise noget af det vi kan på vandet, så
børne- og ungdomsholdet laver opvisning, de voksne kan vise
redningsøvelser og rul og måske skal vi spille kajakpolo.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 13. juni og kom ned i klubben og få
en hyggelig dag.
Niels-Jørgen

Blå Støttepunkter på Ærø
Naturturisme I/S har udviklet et moderne og arkitektonisk nyskabende
koncept for opholds- og overnatningsfaciliteter. Her i løbet af foråret
etableres 18 såkaldte Blå Støttepunkter omkring Det Sydfynske Øhav. Her på
Ærø er der i skrivende stund ved at bliv opført sheltere tre steder.
Ved Sjoen i Dunkærmark etableres 2 sheltere kaldet Stenbiddere med plads
til i alt 10 personer. Der kan ikke bookes plads, så det bliver efter ”først til
mølle” princippet.
Ved Vesterås i Voderup etableres 2 Stenbiddere. Når shelterne er indviet kan
de bookes ved henvendelse på www.vesteraas.dk
Ved Skåret i Skovby etableres der 1 Stenbidder. Når shelteret er indviet kan
det bookes på www.bookenshelter.dk
For yderligere oplysninger om indvielse og åbning, se de lokale aviser eller
tjek det på www.naturturisme.dk under punktet 18 Blå Støttepunkter.

I Silkeborg med Hjejlen i baggrunden

Sensommertur i kajak på Gudenåen
Tænk dig fire dage i kajak, hvor du er sikker på, at strømmen er med dig!
Jeg inviterer til tur på Danmarks største flod fra den 13. til 16. august med
start omkring Skanderborg og slut i Randers, i alt knapt 100 km. Vi starter
fra Ærø torsdag morgen og sejler første etape fra Skanderborg til Silkeborg
(27 km) om torsdagen. De friske har mulighed for at løbe en tur op på
Himmelbjerget under vejs. Fredag sejler vi fra Silkeborg til Ans (30 km).
En af dagens spændende oplevelser bliver passage af slusen i Silkeborg.
Lørdag fra Ans over Tange Sø til Ulstrup (19 km) med besøg på Danmarks
eneste vandkraftværk, og søndag fra Ulstrup til Randers (17 km) med besøg
i Randers Regnskov. Derpå kører vi hjem så vi når sidste færge fra
Svendborg. Overnatning undervejs bliver på små teltpladser eller i sheltere.

Niels-Jørgen
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Forplejning og madlavning laver vi i fællesskab. Alt fra havregrød til
hummersuppe. De samlede udgifter deles ligeligt mellem deltagerne.
Vi organiserer os med en følgevogn med kajaktrailer, så det er muligt kun at
deltage på en del af turen, hvis man ikke kan få fri alle fire dage, eller man
bliver træt undervejs.
Børnene er lige startet i skolen, så vejret bliver fantastisk.
Lyder det som noget for dig, så kom til introduktionsaften onsdag den 6.
maj kl. 20 i kajakklubben, så vi i fællesskab kan folde ideen ud. For de, der
vælger at tage med, bliver der en konkret planlægning mandag den 10.
august kl. 19 i kajakklubben, hvor vi vil justere distancer og seværdigheder
undervejs efter de aktuelle deltagere.
Kærlig hilsen Jørgen Friis

Km-statistik total 2014
Kilometertal under 20 er ikke medregnet for voksne. Listerne i
Marstal og Ærøskøbing føres hver for sig.
Kun når bladet udkommer, og til nytår, bliver de to tal lagt sammen.
Kilometre, der er padlet andre steder, vil blive medregnet når de
indføres i logbogen enten i Marstal eller Ærøskøbing.

Km-statistik 2014

Marstal

Christa Jensen
Zakarias
Sofie
Martin
Wanda
Caroline
Anne
Mie
Ida
Sif
Victoria
Matilde
Børn og unge i alt

60
47
42
50
36
30
33
3
31
16
14
31
393

På vej gennem slusen i Silkeborg
Red.: I Billedgalleriet på Hjemmesiden er der billeder fra Gudenåturen i
2008.
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Km-statistik Total 2014

Marstal

Ib Olsen
Anne Lund
Susanne Grube
Lasse Holm Jensen
Kurt Lund
Else Jakobsen
Niels-Jørgen Bech
Ken Vøge
Charlotte Aabye
Anne Lykke Arrias
Susanne Larsen
Margrethe Dantzer
Thea de Magos Jensen
John Kristensen
Henrik Lindberg
Johnny Young
Karna Ravnø
Maja Kjær
Jens Andersen
Lise Lomholt
Vagn Christiansen
Ingrid Nielsen
Gitte Roien Jensen
Lea Grubbe
Pia Susanne Thomsen
Maja Johansen
Ida Marie Andersen
Makka Thorsen
Birte Grønne
Lars R Stenfeldt
Lars Bak
Lisbeth Bak
Mathias F. Pietraszek
Dorte Vergmann
Peter Rendrup Christensen
Anne Sophie Markussen
Kathrine Nyenstad
Lene Larsen

1143
434
700
643
375
401
443
405
371
354
327
217
273
227
210
198
183
176
171
171
165
159
120
146
140
87
120
118
114
110
105
105
105
90
90
88
88
85
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Ærøskøbing
130
286

253
113

87

34

34

I alt
1273
720
700
643
628
514
443
405
371
354
327
304
273
227
210
198
183
176
171
171
165
159
154
146
140
121
120
118
114
110
105
105
105
90
90
88
88
85

Dorte Jacobsen
Karsten Ingversen
Søren Nielsen Bjerg
Carsten Dissing
Patricia R
Jesper Thorlund Jensen
Søren Nuka Olsvig
Bjørn Jensen
Arne Lycke
Claus Jørgensen
Lise Glad
Olaf Glad
Buster Pedersen
Christa Jensen
Maja Jensen
Peter Jensen
Helene Thorlund Jensen
Laura T. J.
Oskar B. Jørgensen
Lise Thorlund Jensen
Anne Marie Christophersen
Lars Wøbbe
Michael Rothe
Bo Nielsen
Helle Kingo
Anders Høker Petersen
A. K. Aagaard
Tinne Otzen
Marianne Langdill
Hans Ehrenreich
Eva Fausing
Anja Østergaard
Sine Lyndby
Johan Kock
Ulla Hald
Voksne
Børn og unge
Klubben i alt

79
78
76
73
72
70
70
65
65
64
64
64
60
60
60
60
59
59
59
57
54
54
48
44
42
41
36
27
26
25
23
22
22
22
20

38

79
78
76
73
72
70
70
65
65
64
64
64
60
60
60
60
59
59
59
57
54
54
48
44
42
41
36
27
26
25
23
22
22
22
20
12214
395
12609

Kalender sommeren 2015
April

Dato

Tidspunkt

Lørdag

11.04

09.30-14.00

Arbejdsdag – slutter med frokost

Søndag

19.04

11.45-17.30

Svendborg Svømmehal

Onsdag

22.04

Søndag

26.04

Mandag
Mandag

10.06

18.00-20.00

Teknik og rulletræning

Lørdag

13.06

12.00-17.00

Ærødagen afholdes ved klubbens område

Mandag

15.06

15.30-

Børn og unge afslutning

Onsdag

17.06

18.00-20.00

Teknik og redningsøvelser. Affyring af
nødblus kl. 20.30

Urehoved

Mandag

22.06

17.00-

Begynderhold afslutning

13.00-15.00

Åbent Hus / Kurt og Niels-Jørgen

Onsdag

24.06

18.00-20.00

Teknik og rulletræning

27.04

17.00-20.00

Begynderhold v/Kurt, Thea og Henrik

Tirsdag

30.06

27.04

15.30-18.00

Børne- og ungdomshold v/Niels-Jørgen,

Juli

Dato

Tidspunkt

Onsdag

01.07

16.00-18.00

Kravlegård /Niels-Jørgen

Onsdag

08.07

16.00-18.00

Kravlegård / Kurt

Onsdag

08.07

08.07-12.07

Skarøfestival v/Ida

Lørdag

11.07

Uge 29

HCM ugekursus v/Ib (EPP 2 krav)

Onsdag

15.07

16.00-18.00

Kravlegård

Onsdag

22.07

16.00-18.00

Kravlegård

Søndag

26.07

Uge 31

HCM ugekursus v/Kurt og Thea

Onsdag

29.07

16.00-18.00

Kravlegård

August

Dato

Tidspunkt

Onsdag

05.08

16.00-18.00

Kravlegård

Mandag

10.08

15.30-18.00

Børn-ungehold starter

Mandag

10.08

19.00-

Planlægning Gudenåturen

Onsdag

12.08

18.00-20.00

Teknikhold starter

Torsdag

13.08

13.08-16.08

Gudenåtur

Thea og Susanne
Onsdag

29.04

18.00- ca. 20

Teknik v/Ib

Torsdag

30.04

17.00-19.00

Begynderhold ekstra træning

Maj

Dato

Tidspunkt

Onsdag

06.05

18.00-

Intromøde tur på Gudenåen

Lørdag

09.05

11.45-17.30

Svømmehal begynderhold
vandtilvænning

Søndag

Onsdag

10.05

09.30-16.00

Holdene fra 2014. Repetitionstur med

Deadline for aflevering af tekster til
Sommerbladet

Thea (ud i det blå)
Lørdag

16.05

Tur til Birkholm

Pinsen

23.05

23.05-25.05

Ærø Rundt v/Thea og Ida

Søndag

31.05

10.00-14.00

Nicolai fra Nicus Nature præsenterer
kajakker

Juni

Dato

Tidspunkt

Onsdag

03.06

18.00-20.00

Teknik og rulletræning
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