KKES Beretning 2011
Endnu et år er gået og det er tid at gøre status for vinteren 2010 samt 2011 sæsonnen. Jeg vil starte med et
stort tak til mine bestyrelses kolleger som med positiv ånd og masser af overskud har gjort formandsjobbet
overkommeligt og sjovt. De af jer som før er blevet lokket til bestyrelsesarbejde ved hvor meget det
betyder om stemningen er positiv og ideerne sprudlende, for det skal bare være godt og opløftende i det
lange løb at gøre en frivillig indsats, og det er holdet her med til. Dernæst ligeledes stor tak til kombineret
kasserere og medlemsadministrator Kasper som for tingene til at fungere. Vi har alle daglig glæde af, det
ikke mere så nye, nøglesystem som Anders troligt vedligeholder for os. Og uden Munk’sne hurtige og
effektive styring af web, blad og rokort ville vi ikke have så smidig vidensdeling.
Hvordan gik det så sidste vinter; jo isen lå jo tyk og tung, så halvdelen af vinterræs konkurrencerne måtte
aflyses, men vi havde 8 deltagere i de gennemførte løb. På vores hjemlige sø var der ikke hul til at ro før
marts, så km‐statistikken var præget af at kun hav‐roerne fik noget på kortet. Orienteringsløberne kunne
sikkert have omdøbt flere af konkurrencedagene til skiture med al den sne der lå i skoven, men frost
betyder ingen mudder og godt støttet af Dot og Nina fik de friske løbere pæne resultater – jeg fornemmer
dog et fromt ønske om flere deltagere i igangværende sæson, og ved at man sagtens kan lokke et lynkursus
og gode fif ud af de garvede løbere. Vintertræning er jo også gymnastik, styrketræning og ikke mindst den
populære rullestue og det er ikke vasketøj der rulles men skarp træning af færdigheder på alle tænkelige
måder rundt om en kajak. Vinter træningen har jo på fornemste vis givet resultat både i kraft af sjov og
ballade til at bringe hver enkelt glad gennem de mørke måneder og i form af extra muskeltegning under
svedtrøjen og for rullerne i form af overlegen koordination selv ude i de virkelige bølger.
Havkajakturene, i år både med og uden kajak, er et tilløbsstykke for de garvede outdoor mennesker som
nyder vandet, samværet, bålet og nattehimlen på rigtig vildmandsmaner med passende indslag af gourmet.
Havkajak konkurrence Bornholm rundt var jo noget af en sejrsgang med 2,3 og 4pladser til vores seje
deltagere, og selv i det aller nordligste (Vesterålen) kan ”vi” fra KKES gøre os flot bemærket med både
placering og held i lodtrækning. Ved DM i grønlandsrul skulle man jo umiddelbart tro at en søklub som
vores ikke havde noget at gøre, men de sidste års fantastiske placeringer vidner om at med den rigtige
træning og vilje når man virkelig langt, og at især Pigerne fra Esrum ikke er sådan at slå af pinden.
Børneinstruktørerne er jo et kapitel for sig‐på den gode måde‐ og de har formået at opbygge et fantastisk
hold hvor samvær, natur og sport går op i en højere enhed. Der har i år været 40 roende børn, heraf 11
begyndere. Der bliver arrangeret overnatning/træningsweekender, natroning, sommerklubtur til Sverige og
børneturen til Lagan hvor der var 30 deltagere i august. De yngste deltager i Paddle Battle Cup’s hvor der de
klare sig fantastisk flot og hjemtager mange medaljer. Konkurrencegenet er i den grad vækket og der har
været børne/ungdoms‐deltagere i Tryggevældeå Trim, Bagsværd Regatta (kortbane), Sorø Maraton og
Hvidovre 24‐timer før sommerferien og i det travle efterår har der været flotte resultater i Kajakmand, DM i
Sprint (Fire gode dage i Holstebro), DM i Maraton i Bagsværd og Tour de Gudenå. Året slutter for
børneholdet med Klubmesterskab, Besøg fra Rungsted Kajakklub og Natroning. Vinteren er booket med
cirkeltræning tirsdage, styrketræning torsdage og hver anden fredag i svømmehallen. Der er allerede nu 8‐
10 nye børn klar til at starte i januar i svømmehallen.

Paddle Battle Cup er et begynderstævne. Vores børnebegyndere og andenårs roere har deltaget i de tre
stævner som er afholdt på Sjælland og er kommet hjem tynget af medaljer. Vi har søgt DKF, om at få et PBC
til Esrum Sø den 24. juni 2012.
Som noget nyt, eller som genoptagelse af gamle storheds konkurrence tider, har vi nu Matias og Anders
tilmeldt træning på KCK. Samtidig bliver træningstilbudet for resten af børnene også sat op så alle
børn/unge ror to gang og kapgruppen ror mindst fire gange ugentligt.
Handikappen havde også i år vældig god tilslutning med op mod 50 både igang, og hele sæsonnen blev
vundet af Nina&Bjarne. Samtidig var hyggeroningen også velbesøgt og de efterfølgende grill samlinger
udviklede sig jo til gevaldige arrangementer hvor vi til næste år må sikre at der er flere om at dele salat‐
opgaven – skal vi mon også have 2 kagebagere af gangen? Der er vist nogle som har snydt sig udenom den
opgave i flere år. Kanojak‐Trim faldt i år sammen med DM og vi havde skuffende få roere fra egne rækker,
så vi nedsætter en idé gruppe som kan hjælpe i planlægningen for at få forslag til hvordan dette herlige løb
udbredes mere.

Vores bådpark er med de seneste års nyindkøb og det store arbejde med vedligehold i rigtig flot stand. Det
er dog ærgeligt hver gang vi ser skader, især hvis fornemmelsen er at de skyldes forkert eller hårdhændet
håndtering af materiellet. Så endnu engang må vi appelere til kun at bruge klubbens materiel som du ville
bruge dit eget, og så være lidt mere flink til at hjælpe hinanden hvor man kan se at der er brug for en hånd.
På voksen‐instruktions siden var vi heldige at have 3 gennemgående instruktører med hvert sit hold i år, så
selvom en del må gå skuffet herfra uden en af de atraktive pladser, har vi kunne byde mange nye
velkommen i klubben og åbne deres øjne for de gode oplevelser i vores klub og selvfølgelig på vandet.
De sidste mange år har Tour de Gudenå været det helt store konkurrence indslag som det meste af årets
træning peger frem mod. Igen i år havde vi en stor flok afsted, hvor de unge for en større og større andel år
for år – de ”gamle” skal virkelig til at mande sig op for at være med. Men som tidligere beskrevet har andre
konkurrencer også trukket i roerne og vi har en imponerende resultatliste med DM placeringer i både sprint
og maraton disipliner og deltagere i mange andre kano og kajakkonkurrencer, så en større del af klubbens
budget bruges nu på konkurrence startgebyrer (og for børnenes vedkommende også transport). Det er en
udvikling som bestyrelsen ser på med stor tilfredshed og enorm taknemmelighed for de instruktører som
lægger tid heri. Det er herligt vi har en klub for det socialle fungere så fint og det er fantastisk hvis vi kan
være med til at lægge rammerne for at flere bliver aktive sportsudøvere.
Kajakklubben tæller mere end 300 medlemmer og heldigvis er mange yderst aktive brugere af materiellet
og vandet, men som bestyrelse synes vi jo også det er skønt når mange tager sig tid til at hjælpe med det
daglige klubvedligehold så som brooptagning, reparationsdage og arbejsweekend. Klubhuset deler vi jo
med både sejlklubben og vinterbaderne og seneste har stavgængerne bedt om lov til også at være en
permanent del af fællesskabet. Fællesudvalgets holdning er at de nye klubber som vinterbaderne og
stavgængene er velkomne, fordi de fylde et tidstomrum hvor der kun er meget begrænset brug fra sejl og
kajaksiden. Samtidig vil de nye klubber være med til at vedligeholde på arbejdsdagene og det er i
fællesudvalget besluttet at udgifterne fremover deles efter en fordelingsnøgle baseret på medlemstal,
således alle klubberne deles om udgifter til f.x. rengøring, bro og kaffe hvor dette ikke kan dækkes af

kommunens rengøringstilskud. Det er klart at flere aktører i fællesudvalget stiller større krav til
samarbejdet, men med en positiv tilgangsvinkel er meget muligt.
Slutteligt vil jeg tage forskud på årets km opgørelse, som jo først slutter endeligt til nytår, men som allerede
nu er fantastisk. Ud af godt 300 medlemmer har 263 registreret sig for roede km i år og med over 76.000km
totalt på nuværende tidspunkt må jeg sige at det er særdeles aktive medlemmer vi har.
Tusind tak for i år.

