
Beretning 2018 
kajakafdeling 



      Der har været en rigtig god roaktivitet i det forgangne år , godt 
hjulpet af en kanon sommer.  29.500 km blev det til iår 

     Medlemsforhold 
     Af vores uddannelseshold på 16 gennemførte 14 i det 

pragtfulde vejr med varmt vand , og  fik roet de 100 km kort 
efter  

     7 kom med IPP2 beviset udefra 
     To er blevet IPP3 rorere 
    17 valgte at melde sig ud 
    Afdelingen har nu 179 medlemmer 
     Jyllinge skole har brugt kajakklubben 3 gange om ugen i ca. 5 

uger. Det har været super godt og de er rigtig glade for det 
kan lade sig gøre (citat). 

     Kurser 
     Vi har afholdt rullekursus, IPP2 kursus, kuldeworkshop, brug 

af grønlænderpagaj m. fl. 
     Et mandagsyogahold har kørt i dette efterår ved instruktør 

Charlotte 
       
 
 



• Materiellet 
• Vi valgte at sælge tre kajakker som ikke blev brugt 
• Anskaffede en surfski , en let hurtig kajak 
• Købte en brugt Reval mini 
• Flåden består nu af 28 havkajakker 2 børnekajakker 1 toerhavkajak 

4 turkajakker 1 surfskikajak 
• Vi huser 40 private kajakker 
• Anskaffet 20 delbare pagajer som er farvekodet efter længder 
• Vi vil prøve at samle alle klubhavkajakker under sejlklubben  
• Sammenkomster 
• Skt.Hans aften havde vi fællesspisning og lidt sejlads , men pga 

tørken var er ingen bål langs fjorden.   
• Efter den tradiotionelle tur til Kølholm holdt vi en god fest for de 

nye rorere 
• En gang grillmad blev det til efter et par ture 
• Julekomsammen med loppemarked 
•  Afdelingen stod for et mandagsforedrag med bjørn Thomasson 

omkring design af kajakker 
 
 



        
  
                              Rullekursus i Januar februar 



 Kursus med Bjørn Thomasson om brugen af 

grønlandsåren 



Kuldeworkshop 



Uddannelsestur 



• Ture     (udpluk af mange ture) 

• Bornholm 

 

 



• Saltholm 

 

 

 



• Lyndby 

 

 



• 2 begynderture 

• Pulsen op om mandage 

• Tidlig morgentur 

• Orø rundt 

• Karrebæksminde 

• Herslev 

• Broen (op til  

    mange) 

 

 



• Sommertræf 

 

 

 



Øhop 



København  



Bølger ved Hundested 



Stevns klint 



Tyrkiet 



Deltaet ved Dalyan 



Oprydningdag 



Afdelingsbestyrelse 

Kaj ,Pernille ,Mads, Hans ,Jesper , Kristian og 
Mads 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i det 
forgangne år 


