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   Tillykke til Holger Hadbjerg der rundede de 80 i sidste uge  

 
                                                                                                                     
 

Så blev klubhuset atter tilgængeligt – dog ikke helt uden restriktioner. Corona er ikke over så hold 
stadig behørig afstand og vask/sprit hænder.  
Det er et krav fra sundhedsmyndighederne at toilet og baderum rengøres dagligt, hvilket 
naturligvis har en økonomisk konsekvens. Derfor håber vi på medlemmernes hjælp så vi kan 
minimere disse udgifter og i den forbindelse håber vi på medlemmernes hjælp, til afspritning i 
weekenderne indtil videre. Hvis vi alle tager en tørn, så er opgaven overkommelig. Vi gør 
selvfølgelig alt fra bestyrelsen til at søge diverse hjælpepakker til at minimere meromkostningen.    
 
 

                                                                                                          
                                                               

I disse endnu ikke Coronafrie tider gøres opmærksom på at brug af træningslokalet heller ikke er 
uden restriktioner så også her skal der holdes afstand, selv om det er folk du kender, der træner 
sammen med dig. Der skal sprittes af efter hvert brug af redskaber og smid ikke håndklæder og tøj 
rundt omkring. Der er ikke meget plads så det er selvfølgelig kun klubbens medlemmer der træner 
her. 
 
 

Og så er der tirsdagsspisning igen!!! 
 

 
 

En gruppe af de vandtro og vores nye medlem Jacob Brødsgaard har konstrueret nye bukke til 
klubben. Super hurtig fra idé til handling og flot arbejde. Tak for sponseret træ til Martin.  
 



Bestyrelsen arbejder  i øjeblikket  på en løsning ift. vores sparsomme parkeringspladser, så de 
fremover reelt er forbeholdt medlemmerne. 
 

Kurser 
 
Vi har afholdt 4 x 8 begynderhold i både havkajak og turkajak. Halvdelen er frigivet og har fået 
deres ipp2 bevis, mens resten gerne skulle blive færdig her inden sommerferien. 
  
Da det først er fra sidste år, at alle vores kursister får ipp2 som en del af begynderkurset har Ingolf 
i en weekend i juni afholdt et helt ipp2 kursus for medlemmer, der gerne ville have et ipp2 bevis til 
havkajak.  
I denne forbindelse vil vi på det kraftigste opfordre dem der har meldt sig til et sådant kursus at 
møde op eller i det mindste at melde afbud, hvis man bliver forhindret. Til dette kursus var der 6 
tilmeldte, men det gennemførtes med 3, da en meldte afbud og 2 ikke mødte op. Der bør udvises 
mere respekt for det gratis frivillige arbejde der lægges i klubregi. Det er et privilegie at have 
medlemmer, der vil stille deres tid og erfaringer til rådighed til glæde for andre medlemmer. 
 

Efter sommerferien kommer der igen i år et ipp3 kursus for havkajak. Hold øje med event på 
klubmodul og opslag på Facebook. Der vil være 12 pladser. Og det bliver helt sikkert både hårdt, 
sjovt og lærerigt. Normalprisen hos eksterne udbydere vil typisk være omkring 2500,- kr for kurset 
og 2000 ,- kr for prøven. Normalt kan vi i Kolding Kajak Klub tilbyde forløbet for under 1000,- kr for 
begge dele.  
 
Ungdom 
 
Sommerferien har jo også ramt ungdom. Nogle af de unge skal på efterskole efter sommerferien 
og derfor blevet meldt ud. Der er også færre til træning da der er ferie og besøg der skal passes 
  
Der er kommet gang i ungdomslandshold aktiviteter igen - Gustav U16 skal til samling i Silkeborg 
den 5. juli for at blive testet på 100 og 400 m samt mandskabsroning.  
 
Vores aktiviteter med stævner og andet samvær er ligeledes kommet i gang igen 
Revideret aktivitets oversigt - henleder opmærksomheden på: 
 
• DM maraton 7. - 9. august 
 
• Silkeborg Regatta 15 + 16 august 
 
• Kongeåturen 29-30 august 
 
• DM sprint 4-6 september 
 
• september Tour De Gudenå 
 
• 19-20 september Regatta i Rendsburg 
 



 
 

Ture og andre aktiviteter 
 

Der er tur for turkajakker til Gudenåen d. 6. og 7. juli. Se opslag på Facebook og i Event, hvis du vil 
deltage. Du kan nå det endnu. Sidste tilmelding d. 3.7.20 
 

En gammel tradition er blevet genoplivet i år, nemlig Sankt Hans aften på Løger Odde. Syv 
kajakroere padlede derud i det skønne aftenvejr med brænde og rist til at grille på, 
Sjovt var det at Betina Sandsgaard kom derud i kapbåd med rygsæk indeholdende både kul, rist og 
udstyr til at lave irish coffe med. 

 
Så der blev hygget rundt om bålet mens man så på alle de både der tøffede rundt.  
Senere sås bål langs kysten. 
 

Cold Hawaii havde besøg af 19 roere fra Kolding Kajak Klub 20. juni til sommer surf.  
De boede på Nystrup camping i Klitmøller, en fin plads, der er indrettet til folk med masser af vådt 
tøj og roudstyr. Surfede i moderate bølger, som alle kunne håndtere. Kun 4-6 m/s vind fra 
vest/nordvest. Søndag blev der roet en tur i Vesterhavet fra Hanstholm til Vigsø , en tur blandt 
bunkere fra anden verdenskrig indlagt pauser til bad, frokost og leg.   

                                                                                                                                
                                                                                                           
De vandtro var inviteret til Bogense på dagstur til roning og efterfølgende stort kaffebord inviteret 
af én af de vandtro fastlægger Henning Hiembo og hans kone. Tak for initiativ og kaffe 
 



 
14 medlemmer havde valgt at tilbringe lørdag formiddag med at samle affald i og omkring Kolding 
å. Kæmpe fangst af cykler, indkøbsvogn, afspærringspæle ,gebis og 5 sække blandet affald . 
Indsatsen blev efterfulgt af hygge i klubben. 
 

I skrivende stund har vi besøg af Preben Askbjørn , der holder et kursus for 10 klubmedlemmer om 
den hydroforiske pagaj.  
 

 

Ide til sommer aktivitet 

 

Hvis man vil give sit barn, barnebarn eller andre børn en sjov sommeroplevelse  er der stadig 
mulighed for at bruge børnehavkajakkerne,. Der er både overtræk og pagajer til kajakkerne i 
bådhallen. Ligger på sidste hylde før de private kajakker nede i bådhal vest.  
 

Rigtig god sommer      
 
Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


