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Motionskajak-udvalget byder velkommen til sæson 2012 som starter Lørdag 

d. 14 April. 
Hvad er der sket i løbet af vinteren: 
- Motionskajak-udvalg. Vi har fået etableret et Motionskajak-udvalg.  Det består af: 
Lars Aage Petersen, Niels Ellekjær, Mette Zethner, Jørn  Ekblom og Torben Svendsen. Man kan 
se mere på hjemmesiden hvor Motionskajak nu har fået sin egen fane med kontaktinformation 
e.t.c. 
 
- Bådehal. I løbet af vinteren har nogle trofaste medlemmer 
arbejdet på at forbedre forholdene i klubben. Vi har fået 
nyindrettet bådehallen med et nyt kajakstativ så 
adgangsforholdene til kajakkerne er forbedret markant. De skal 
have en stor tak for indsatsen, som til tider skete i 14° kulde!! Se 
beretning på hjemmesiden.  
 
 
-Kuldekursus. Vi var 5 medlemmer som prøvede at svømme i 
Haraldsted sø mellem isflager. Vi fik et kuldekursus. Det var lærerigt 
og giver os mulighed for helårsroning under sikre forhold. Nogle blev 
så begejstrede at der muligvis bliver et vinterbadehold til efteråret. 
Se hjemmeside for beretning om kuldekurset.  
 
 
 
 
- Materiel. Vi vil søge midler til et sæt stabile skolekajakker i samarbejde med Ungdomskajak. Det 
vil sige vi vil specifikt søge på 4 havkajakker i PE til motionskajak og Ungdomsafdelingen vil søge 
på stabile turkajakker. Det vil give mange muligheder for medlemmerne. F.eks kan 
Ungdomsafdelingen få bedre mulighed for at tiltrække forældrene. Vi får lettere ved at sikre de 
gode oplevelser og en god oplæring af nye medlemmer. Vi kan bruge kajakkerne til langture 
udenfor huset. Til dagture langs vores smukke kyster og så videre. 
Til vores 2 PE havkajakker som mangler ror bliver der indkøbt rorsæt som bliver monteret snarrest. 
Donorkajak. Vi har fået doneret en stabil og fuldt udstyret PE havkajak med ror af Trix. Den røde 
kajak er nu til rådighed for medlemmerne ved sæsonstart og er navngiven TRIX. Klubben takker 
mange gange Trix for den fornemme gave. 
Lånekajak. Jørn Ekblom stiller også en PE havkajak med ror til rådighed for klubben og oplæring af 
nye medlemmer. Her takkes der også. 
 

 



Kommende aktiviteter: 
-Frigivelseskurser. Niels Ellekjær og Lars Pedersen arrangerer frigivelseskursus Søndag d. 3 Juni 
samt Søndag d 10 Juni. Der vil komme mere information via hjemmesiden senere. 
-Nattergaletur. Mette Zethner vil arrangere en Nattergaletur. Der kommer mere information senere 
på hjemmesiden om turen. De foreløbige udmeldinger tyder på et frygtelig hyggeligt arrangement. 
Så sæt kryds ud for datoen når den kommer. Kontakt gerne Mette hvis du vil hjælpe. 
-Åbent hus. Lørdag d. 21 April holder vi åbent hus sammen med Baglænsroerne. Lørdag d. 12 Maj 
holder vi åbent hus sammen med Ungdom. Der kommer mere information ud via hjemmeside. 
-På hjemmesiden er der yderligere en del klubaktiviteter, så husk at klikke ind med jævne 
mellemrum. 
 
Måske kommende aktiviteter: 
-60+. Med de forhåbentligt kommende stabile kajakker kan der etableres en 60+ gruppe. Hvis der 
er der nogen som har lyst til at lyst til at starte gruppen op, støtter Motionskajak-udvalget også 
gerne. 
-Træningskajak. Her er der ønsker fra et par medlemmer om træningsdage hvor man kan få sved 
på panden. Hvis der er der nogen som har lyst til at starte gruppen op, støtter Motionskajak-
udvalget også gerne. 
 
Træning for nye kajakroere: 
-Instruktører. Vi er nu mindst 5 instruktører som vil gøre vores 
bedste for at være der på roaftenerne. Vi har ikke aftalt faste 
aftener da vi alle er ”jobramte”. Men vi regner med at der vil 
være rovagter på alle aftener i løbet af sæsonen. Husk at 
checke tider for roning Tirsdag og Torsdag på 
hjemmesiden/kalenderen. 
-Kajakker til træning. På roaftenerne hvor der er træning af 
nye medlemmer bedes de frigivne roere tage hensyn og vente 
med at tage kajakker indtil rovagten har sammensat holdet. 
Derfor skal alle (fortrinsvist stabile) klubkajakker være til 
rådighed for nye medlemmer når træning starter. 
 
Initiativ og klub: 
I løbet af sæsonen kommer der sædvanligvis flere ture ud af huset samt 
diverse hyggearrangementer. Så hold øje med hjemmesiden og tavlen i 
klubben. Det fremmer også hyggen og klubben hvis der bages en 
beskeden kage til roafterne eller tages initiativ til grill efter roning. 
Skulle man have lyst til en prøvetur med baglænsroning i en indrigger 
eller gig-båd, har vi en stående invitation fra Kurt. Jeg ved det kan være 
rigtig hyggeligt. Og vi er heldigvis en klub med mange muligheder. 
Og endeligt - så husk at vi alle er med til at skabe klubben med initiativer 
og frivillige indsatser. Klubben bliver som du bidrager og deltager. 
 
 
 
 
Vel mødt til en forhåbentlig sjov og god sæson 2012. 

Motionskajak-udvalget ved 
Mette, Niels, Lars, Jørn og Torben . 

 


