
Året startede med det traditionelle rullekursus i svømmehallen med en dag afsat til fri 

leg i Jyllingehallen.  

En lille gruppe prøvede kajakudstyret  i det kolde vand sluttende med en svømmetur i 

badetøj.  

d. 7. Marts havde vi vores årlige medlemsmøde ,Steen havde tidligere meddelt at han 

trak sig som formand for kajakafdelingen. Der var ikke nogen der ville overtage 

hverken jobbet eller bestyrelsesarbejdet. Umiddelbart før generalforsamlingen i 

sejlklubben fik vi nedsat en bestyrelse , som så har videreført arbejdet i kajak- 

afdelingen. 

Et lidt mindre instruktørhold gennemførte et vellykket EEP2 kursus med 20 deltagere 

begunstiget af et superfine vejr i juni måned sluttende med den traditionelle rotur og 

efterfølgende fest med uddeling af frigørelsesdiplomer i september..  

Samtidig har vi fået 14 nye medlemmer som har taget kurset hos kommercielle 

udbydere. Vi er nu 163 medlemmer   

I forsommeren startede vi med at registrere roture på programmet rokort, som efter 

nogle indkøringsvanskeligheder virker fint. Det giver en god mulighed for at udmelde 

og registrere ture, roede kilometer samt anvendelsen af de enkelte både. 

 Bestyrelsen har lavet forretningsorden for både medlemsmødet og bestyrelsen. 

Alle kajakker er blevet registreret med størrelse, egenskaber og i et vist omfang serie- 

numre 

Vi har solgt 4 kajakker som ikke blev benyttet , og samtidig købt 4 havkajakker 

herunder en toerkajak. 

Vi har i foråret fået indrettet nok en container til private og klubkajakker. Alle 

kajakpladserne har fået et entydigt nummer fra januar, hvor rokort nulstiller rodata.  

En hyggelig SKT Hans aften sluttede i et godylt tordenvejr, mere heldige var vi til en 

grillaften . 

Der har været ture jævnt hen af vejen, og der blev roet som bare ----- i den lune 

sensommer i september. 

Rosinen i pølseenden var en udenlandstur til Tyrkiet. 



Der har været deltagelse i Havkajakstævner, DM i rul, Bornholm  rundt , Luciaoptog 

i Københavns  Havn. 

Der blev fortsat roet en del i efteråret og ved årets slutning var der roet meget tæt på  

20.000 km.  

I december havde vi en juletur sluttende med æblesiver og gløck. 

Det er kajakbestyrelsens opfattelse at afdelingen er er i en god gænge, omend vi deler 

andres afdelingers problem at rekrutere flere frivillige til det daglige arbejde. 

 

 

 

 

 


