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Formanden har ordet.

hvilket jo er en rasende fart at køre rundt
med inde i en fabrikshal.

Det er vinter, og vi har i en periode haft
låg på vandet – som der stod på hjemmesiden – ænderne gik på vores rovand. Jeg
formoder det er bedre end det de gør ved
broen om sommeren, som vi så kan se
frem til.

Natur og miljø
Når du læser dette har vi haft foredrag om
natur og miljø ved Esrum sø, og der er
arrangeret foredrag ved OL deltager Torsten Tranum for børn og ungdom den 25
februar.

Vinteraktivitet
Klubben ligger ikke øde hen her i vinter.
Specielt er der to ting der er godt gang i.
For det første er vores motionsrum blevet
færdigt indrettet og er taget i brug af både
ungdom og seniorer. Der har været en del
mennesker der har været involveret i dette, og det har til tider knebet med koordinationen mellem disse. Men tak til dem
der har bidraget. Der er lavet et træningsprogram som både er opsat i motionsrummet og som kan findes på klubbens hjemmeside.
Den anden ting der foregår på højt blus er
børne og ungdom’s træning i svømmehal
hver anden fredag. Der er fyldt godt op,
og vi har oplevet at der ikke var polokajakker nok, det er vist første gang vi har
haft det problem.
Endelig er der jo også dem der ror nu om
vinteren. Der er stadig havneræs, og søen
har jo også været isfri det meste af tiden.

Turplanlægning
Den 28 februar er der arrangeret ordinær
fredags middag, med turplanlægning på
programmet. Vi regner med at der er kajakferie i uge 28. Sidste år gik turen til
Sverige, et sted vi ikke havde været før.
Hvis du har lyst til at have indflydelse på
hvor turen skal gå hen, eller har ideer til

Go-cart
Vinter sæsonen er tid for de månedlige
fredagsarrangementer, men det lader til at
vi i år har haft flere ideer til sådanne end
der er passende fredage. I januar var der
go-cart løb, hvor vi var 12 personer der
mødtes på banen ved Ny Hammersholt og
dyrkede et par timers motorsport. Det er
ganske fornøjeligt, og man bliver ret sort i
hovedet. Når man kommer ud på langsiden ærgrer man sig over at der er lagt en
maksimum hastighed ind på 60 km/t,
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Kano & Kajak Butikken
Leverer alt til kano- og kajaksport.
Ring og bestil eller besøg
forretningen.

Åbent:

Tirsdag - fredag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-14

Strandvejen 349 D, 2930 Klampenborg
(Den gamle Strandvej i Skovshoved)
Tlf.: 3990 8989
www.kajak.dk

andre ture, så er det den 28., der er dagen
at møde op.
Sauna
Sauna tilbygningen er næsten færdig, der
er gulv i saunaen, der er sat vægge op i
herreomklædningsrummet. Der dukker
hele tiden små forhindringer op, og små
forhindringer bliver overvundet. Jeppe og
William fortsætter med at lægge et stort
stykke arbejde på det punkt.
Børn og unge
Børne og ungdoms arbejdet ser ud til at
være på skinner for den kommende sæson. Det er lykkedes at finde trænere til
polo, kano og kajak. En stor tak fra klubbens side til dem der har indvilliget i at
tage sig af dette, og til den ihærdige skare
der støtter op om dette arbejde.
Vi har svømmehallen hver anden fredag,
men også lørdag den 22. marts fra 16-19.
Der er her mulighed for at træne entringsøvelser eller svømning.
Broudlægning
Lørdag den 5 april lægger vi broen i søen
kl. 10. Det er samtidig en god lejlighed til
at få taget den første kajak tur, hvis du
ikke allerede har gjort det.
’Jubilæumsmøde’
Sidst og ikke mindst har klubben jo 25 års
jubilæum i år! Det skal vi jo fejre på passende vis, og vil gerne indbyde til et møde om det efter isætningen af broen den 5
april, kl. 11-13.
Kasper
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For Børn…..
Ungerne har travlt i svømmehallen…...
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Tilbygningen – En status
Det er vist ved at være på tide at give en
status på klubbens til dato største investering: Tilbygningen med sauna, depot og
udvidelse af omklædningen samt skuret
til polokajakkerne og redskaber. Alt i alt
har vi bygget for omkring kr. 200.000,-.
Polohuset er stort set betalt af kommunen
med tilskud på i alt kr. 25.000,- og til det
øvrige har en sponsor (det er også mig)
givet ca. kr. 54.000,-. Desuden har Hillerød Sejlklub bidraget med kr. 10.000,-. Så
for klubben bliver det en investering på
omkring kr. 110.000,-. Dertil kommer en
h...... masse timer, som specielt Jeppe og
jeg har lagt i det, men også mange andre
af klubbens medlemmer har været flinke
til at hjælpe, når vi har spurgt om ikke de
kunne påtage sig en delopgave eller komme og give en hånd. Specielt vil jeg nævne Henrik Strøberg som har påtaget sig
hele el-opgaven og Jimmy og Uwe som
påtog sig opgaven med tapetsering og
maling indendørs, men også inden da har
ydet en god malerindsats udendørs, samt
Hans-Oluf som har lagt gulvet. Jeg er ikke sikker på, jeg på stående fod kan huske
alle, så med fare for at glemme nogle vil
jeg nævne: Otto, Poul, Kano Martin, Kasper, Malene, Malene, Anne Lin, Pia ....
og så poloholdet der malede poloskuret.
Jeg vil også her nævne Jeppe’s brødre,
Anders og Hans-Oluf som specielt i starten, da vi havde brug for nogle ”store”
maskiner, velvilligt lånte os de maskinsave og sømpistoler vi havde brug for, for at
kunne bygge rimeligt effektivt.
Når jeg selv skal sige det, synes jeg faktisk vi er sluppet ganske godt fra det! Når
vi lige får malet det sidste udendørs i løbet af foråret kan man næsten ikke se at
det er en tilbygning. Og også indvendigt
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er vi gået meget op i at benytte de samme
materialer og profiler, så om få år vil der
ikke være mange der tænker på det er en
tilbygning.
Nå, men hvor langt er vi så? Ja, bortset
fra lidt lamper og anden el så er status
lige i dag (4. feb.) at, i går blev gangen
helt færdig, depotrummet mangler et fodpanel, omklædningen mangler et fodpanel
og nogle bænke, de skal lige lakeres og
sættes op.
Så er der grunden til al den ståhej, saunaen: Den mangler noget man kan sidde på,
det er det sidste store projekt der er tilbage. Jeg havde varme på ovnen i fredags
(jeg ville egentlig have lavet en snigpremiere i forbindelse med fredagsmiddagen), men den laver lidt knuder, når den
bliver varm, så det skal der lige ses på!
Endelig mangler vi at få lagt fliser i poloskuret og sat hylder op til polokajakkerne m.v.. Og til sidst skal vi have fjernet
alt vores værktøj og gjort rigtigt hovedrent.

Så når dette læses er vi nok næsten ved at
være i mål!
Det har været et langt sejt træk, men det
har også været sjovt, lærerigt og en tilfredsstillelse at se det vokse og efterhånden blive færdigt. Undervejs har der været mange ting, der skulle tages stilling til,
hvordan gør vi det? Hvordan skal det se
ud? Hvor finder vi de materialer?
Hold øje med mail, web og opslagstavle
for lige pludselig er der premiere og indvielse!
Så må jeg jo se hvad jeg kan finde på at
bruge min fritid til resten af året ..... måske skulle jeg tage ud og ro! ☺☺
William
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Saunaprojektet – Endnu en
status
Ja, her går det stærkt! Så her en uge efter
jeg skrev sidste status kan vi nu sige at en
stor del af el-arbejdet er færdiggjort!
Bænkene i omklædningen har været sat
fast og er nu ved at blive lakeret. Ovnen
virker (jeg har været i sauna, hi, hi!) og
der skulle gerne komme træ til bænkene i
sauna’en her sidst på ugen, så om ca. 14
dage er der premiere!!!! Hold øje med
web’en og e-mails!
Så nu er vi snart færdige!!!!!
William

også støttemuskulaturen

Træningsrummet klar til
brug
Træningsningsrummet blev klar til brug i
starten af det nye år, og der har
straks fra start været en ganske pæn aktivitet i rummet, uden der dog er
kommet kamp om træningstiderne endnu.
Allerede den første uge instruerede jeg
ungdomsroerne i anvendelsen af
rummet, og de har siden trænet fast tirsdage og torsdage begge dage kl 19:00
- 20:30. Instruktionen foregik med udgangspunkt i et styrketræningskoncept,
som jeg udarbejdede i 1996, og som jeg
siden har udviklet og forbedret på
baggrund af erfaringerne med anvendelsen i kajakklubben Krogen, hvor ca. 50
kajakroere lige fra begyndere til seriøse
konkurrenceroere har brugt det.
Konceptet består af 3 dele.
Der er et kort notat på 4 sider, som beskriver, hvad man kan opnå via
styrketræning, hvordan man planlægger
det, hvordan man finder ud af hvilke
vægte man skal bruge, og hvordan man
kommer i gang med træningen uden at
overbelaste sig selv.
Der er et program, med opvarmning, skema med styrketræningsprogram med 15
øvelser og udspænding, det fylder en side.
Og endelig er der 16 sider, hvor øvelserne
er beskrevet med tekst og
billeder. Jeg har gjort meget ud af at beskrive, hvordan øvelserne skal
udføres, så man undgår forkerte bevægelser og overbelastninger. Øvelserne er
desuden nøje sammensat så det ikke bare
er hovedmusklerne, som trænes, men

Det hele kan findes på hjemmesiden under diverse dokumenter. Der ligger
desuden 10 - 15 sæt udskrevet på papir
nede i styrketræningsrummet, flere
kan kopieres efter behov.
Det hele skulle være til at gå til, så man
kan klare sig på egen hånd, men
alle er velkommen til at spørge, hvis der
er noget de er i tvivl om.
Man kan godt forstille sig, at rummet vil
få mange brugere, så der bør være
nogen retningslinier for anvendelsen, som
sikre, at der er plads til alle,
og at rummet bliver ved med at være tiltrækkende at være i.
Jeg synes udover almindelig respekt for
tingene, at der skal gælde, følgende
:
- Der må ikke anvendes udesko i rummet,
ellers bliver der for hurtigt
snavset, dvs. enten indesko eller strømpesokker.
- Brugere skal efter træningen tager skiver på 10 kg og derover af stængerne
og sætter dem tilbage på stativet. Dette af
hensyn til den næste bruger, som
kan være ungdomsroer eller motionist.
- Der bør, hvis det viser sig nødvendigt,
laves et reserveringssystem, så
grupper der træner sammen, kan være
sikre på at have rummet på bestemte
tider, som f.eks. ungdomsroerne.
Mange hilsner og god træningslyst
Christian
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Jubilæum

Jubilæumsforberedelser
Et udvalg bestående af Kasper, Anne Lin
og Malene H. er gået i tænkeboks mht,
hvad der skal ske i jubilæumsåret, men
mange hoveder tænker nok bedre end 3,
så mød op d. 5/4 kl. 11-13 med alle jeres
ideer.

Kæder til hængelåsene i
omklædningerne
Da vi har en stærk mistanke om, at en stor
del af de hængelåse, der hænger på de
gamle kæder er ”ejerløse”, er der hængt
nye kæder op.
Alle skal hurtigst muligt og inden d. 30.
september flytte deres hængelås over på
de nye kæder. Derefter vi de gamle kæder
blive ”renset” og gjort klar til næste gang
vi laver en ombytning.

Allerede nu forestiller vi os, at der skal
laves et festskrift med gode, sjove og
spændende historier fra klubbens 25 år.
Gamle formænd, nye i klubben, børn i
klubben, konkurrenceroere i klubben,
instruktører i klubben, motionsroere i
klubben….hvem som helst, der har en
god historie, et billede, en tegning…..
frem med sagerne, så redigerer vi et
skrift.
Derudover har vi ideer til et jubilæumsKanojaktrim med reception, nogle ideer
til ansporing til deltagelse i handicappen i
jubilæumsåret og flere andre, men vi vil
som sagt gerne høre dine. Mød op.
Malene H. ☺

Altså: Hvis du har en hængelås på de gamle kæder så
flyt den ASAP!
William
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Jubilæum

Standerhejsning
lørdag d. 12 april .
Start festen med
en kombineret
ro-og saunatur!
Side 12

Go-cart ræs
Redaktionen iler med at offentliggøre resultatet af årets go-cart grand-prix.
Igen i år blev det afholdt i go-cart-hallen i
Hammersholt, og igen i år var pladserne
udsolgt.
Konkurrencen var hård men ubarmhjertig – som William siger: det føles som om
hjernen forsvinder, når man tager hjelmen
på og sætter sig i en go-cart.
De tre første pladser blev besat af følgende:
•
•
•

Der var på forhånd store forventninger
til den tidligere mester Sjarlådde, men
hun måtte tage til takke med en fjerdeplads hele 0,7 sek. efter nummer 3, og
måtte således skuffe sine fans.
Hun forsøger godt nok stadig at hævde,
at det er ligeså ærefuldt at have kørt den
næsthurtigste omgangstid, som at komme på podiet, men det bliver vist svært
at nå til enighed om den holdning.
Imidlertid bliver der vel en chance for
revanche til næste år……
Otto

Casper med 28 omgange på 15
min. 20 sek.
Michael Krebs 9 sek. efter.
Otto 16 sek. efter.
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Aktivitetsplan
Hver uge vinteren igennem
Mandage

kl. 19.00

Gymnastik på Kulsvierskolen

Søndage

kl. 9.00

Kanotræning for ungdomsroere

Søndage

kl. 10.00

Fællesroning/træning

Se i øvrigt opslag i klubben og på www.kkes.dk

Februar
Fre. 21.

Svømmehal—ungdom 19:30-21:00

Tir. 25.

Torsten Tranum—ungdom 18:30

Fre. 28.

Fredagsmiddag - turplanlægning 19:00

marts
Søn. 2.

O-løb i Lille Hareskov

Fre. 7.

Svømmehal—ungdom 19:30-21:00

Søn. 16.

Havneræs

Fre. 21.

Svømmehal—ungdom 19:30-21:00

Lør. 22.

Svømmehal—alle 16:00-19:00

April
Søn. 4.

Svømmehal—ungdom 19:30-21:00

Lør. 5.

Broisætning + jubilæumsmøde

Fre. 11.

Polotræning 19:30-21:00

Lør. 12.

Standerhejs

Tir. 29.

Børneroning 17:30—for ’gamle’ roere
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Næste blad udkommer medio april 2003.
Deadline for indlæg er 1. april 2003.
(-og det er ikke
aprilsnar)
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