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Bestyrelsens hjørne
Velkommen til det herrens år 2008.
I KKES tidsregning er det år 30, så nu er
vi ovre de første lømmelår, har haft tid til
at udvikle os og er et fast etableret
indslag i Nødebo, Hillerød og DKF
sammenhæng. 30 år er bestemt noget at
fejre, men også et godt tidspunkt til at
vurdere hvordan vi ønsker at de
kommende 20-30 år skal udvikle sig. Ser
man på medlemslisten er Aage&Erika
samt Jørgen K de eneste medlemmer som
kan skrives helt tilbage til 1978, men
hurtigt efter blev Kim, Jytte&Poul samt
Jacob G aktive kajakroere. Mange andre
opstartere af klubben er flyttet i
mellemtiden, men heldigvis har
kajaksport interesseret så mange nye at vi
nu er 337 aktive. Klubben startede i et
skur ovre ved Fredensborg roklub – under
noget anderledes forhold end vores luxus
her i Nødebo. Luxus, lys og plads som vi
selv har bygget op og som vi selv holder
ved lige i fællesskab til alles bedste.
Hvad skal år 2008 så bringe for
kajakklubben Esrum Sø? Ja først og
fremmest håber vi, at det må bringe rigtig
mange dejlige timer på vandet, for som
Poul siger: vandet ligger klar, det er bare
med at komme afsted.
Dernæst håber vi at rigtig mange vil
deltage i årets arrangementer, og være
med til at gøre året festligt.
Vi har jo faste traditioner hvor Handikapturneringen er bærende sommeren
igennem, og hvor tiden fra
standerhejsning i april til standerstrygning i oktober bruges flittigt til at
teste om søen stadig går hele-vejenrundt :o)
Skal det være i 2008 at du skal deltage i
TdG, Tryggevælde, Sea-challenge, DM
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eller Trim? Så er det bare med at komme
igang med at træne, finde en indpiskende
makker og teste yndlingsbåden!
2008 kan også være året hvor du lover
dig selv at stå tidligt op og se rigtig
mange solopgange over søen, mens du
gennembryder disen over stille vand.
Vi ved jo alle hvor skønt der er på vandet,
hvorfor bliver der så ikke tid til flere
gange derude? Indsæt kajak-kvalitetstid i
din kalender, så er chancen større for at
du kommer afsted. Kajak er for mange et
meditativt indspark i hverdagen, så når du
står under bruseren eller sidder i saunaen
bagefter, så husk at takke dig selv og dem
der gjorde det muligt for dig at dyrke
kajak ”idag”. Selvom det tager tid fra
andre hverdagssager, så kommer du
tilbage fra turen med nyt overskud.
Vi ses til mange festlige arrangementer
og på vandet.
/Pia

Standerhejsning lørdag d. 12. april 2008
Sommerbroen kommer på plads om formiddagen.
Vi håber på dejligt vejr, og bruger eftermiddagen til en tur på
vandet – kom og ro med fra kl 14!
Kl 17 starter selve standerhejsningen, og traditionen tro vil vi
uddele velfortjente pokaler. Der er middag ca kl 18
Tilmelding til middag senest torsdag d. 10/4.
Pris ~70,- / person
Kom og vær med til at starte sæsonen festligt op.
Medbring selv drikkelse og godt humør.

WWW.PAGAJ.EU

Side 5

/Pia

DKF O-løb 2007/2008
Ja, så er sæsonen godt i gang. Vi har løbet yderligere 2 løb nemlig 3. løb i Geelskov og
4. løb i Nørreskov.
Fra Esrum har deltaget 12-14 personer pr løb.

Resultater fra 3. og 4. løb:
Parløbs banen blev både i 3. og 4. løb gennemført af Frida, Jeanne og Bastian i fin
stil. De er i en hård konkurrence, for de løber mod andre par, som bl.a. er 2
herreløber.
Herrer herreholdet tabte lidt pusten i 3. løb, men tog de 2 første pladser i det 4. løb.
Så i den samlede holdkonkurrence ligger nu de på en 2. plads og puster NybroFurå i nakken. Spændende!
Gamle drenge holdet har stadigvæk problemer med at mønstre nok deltagere.
Holger er nok den løber fra KKES, der har gjort størst fremskridt. Han
begyndte at løbe o-løb i år. Det lover godt for Gamle drenge holdet.
Damer holdet har haft 3 løber til de to sidste løb, så det har hjulpet på hold
konkurrencen. Så det er bare med at fortsætte.

Når du læser dette vil der være 1 løb tilbage. Så hvis du har lyst, er der stadigvæk
mulighed for at deltage i et løb. Du skal kontakte vores holdleder Dot på mail
dot@tinevej.dk senest 1½ uge før løbet.
Prisen er pt 30,00kr. pr løb, som skal betales forud eller kontant på løbs dagen til Dot.
Transport skal du selv sørge for. Men hvis du mangler transport, kan du kontakte en af
de andre deltagere og spørge om ledige pladser.

Løbsdatoer/steder:
Dato

Skov

Ansvarlig klub

Søndag, 3. feb. 2008

Rude Skov

Vallensbæk

Søndag, 2. marts 2008

Danstrup Hegn

Esrum Sø

Yderligere regler og resultater kan ses på www.nfkk.dk/dkfoloeb. Det er vigtigt at læse
reglerne på hjemmesiden.
o-løbs hilsner fra Ninna
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Kom godt i gang – 2008
Søndag d. 13 april har vi lige haft standerhejsning, og sæsonen
er startet. Hvis du stadig synes at vandet ser koldt ud og hvis
det er lang tid siden du sidst var ude i kajak, så start ud under
sikre forhold, sammen med ligesindede.
Vi starter kl. 11:00, og ror i roligt tempo efter forholdene
Det er din chance for at starte sæsonen positivt og sikre et
godt sammenhold sommeren igennem.

/Pia

Fællesroning søndag d. 18 maj kl 9:30 og
Brunch bagefter
Vi starter stille ud med rute afhængig af vejr og deltagere. Er
du begynder fra sidst år som gerne vil have en sikker opstart,
eller er det mange år siden du rigtig fik roet mange km, så
brug lejligheden til at komme i gang sammen med os andre i
trygge omgivelser.
Find din gamle ro-makker og start positivt op på sommeren.

/Pia
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Invitation til Isefjorden 2008
Det er vinter, den er alt for lang, den er for kold, det blæser for meget, og man er alt for
meget inde og alt for lidt ude. Derfor er det næsten ikke til at vente med at komme ud at
ro havkajak i muntert lag, med bølger ind over dækket, med bål og bægerklang (eller
bægerklonk). Men ak, også jeg bliver ældre, og i år har de altså lagt påsken hvor vi
plejer at tage af sted usædvanligt tidligt, så vi udskyder til bededagene (18-20 april).
Vandet er meget koldt og denne tur kræver havkajakerfaring. Roning i våddragt eller
tørdragt er obligatorisk.
Oplægget er at vi mødes i klubben fredag den 18 april, og pakker så vi kan tage af sted
fra klubben kl. 9. Den præcise rute bestemmes på dagen af vind og vejr.
Tilmelding til Kasper (kasper@itu.dk/4848 5010) inden den 9 april. Jeg vil gerne vide
om du har bil, om den har trækkrog, og hvor mange passagerer du kan have med. Hvis
du ikke har kajak kan du sikkert bruge en af klubben's Lisa'er, eller du kan måske låne af
en anden. Sig til så hurtigt som muligt hvis du skal have hjælp til at låne udstyr.
Kasper

Morgenmad på rad og række—man skal jo allesammen nyde godt af havudsigten
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Når træerne er sprunget ud ved Karlskrona

Havkajaktur til Karlskrona
Igen i 2008 vil vi gennemføre vores supertur
til Karlskrona i havkajakker.
For at være sikker på, at bøgen og egen er
sprunget ud, er turen lagt fra Grundlovsdag,
torsdag den 5. juni til søndag den 8. juni.
Planen er, at vi starter torsdag morgen (ca kl
9) fra klubben. Vi læsser kajakker, pakker
bilerne og kører så over til Karlskrona. På
den måde kan vi nå at ro lidt torsdag og
finde en hyggelig plads til overnatning.
Vi forventer at være hjemme igen søndag
aften.
Nærmere detaljer kommer i næste klubblad.
Hilsner fra turlederne
Marianne B. og Ninna

Fuglerede (og Ninna) i skærgården
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Rostatistikken 2007
I nedenstående liste er børne/ungdomsroerne markeret med kursiv skrift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Navn
Km
Jens Lyk-Jensen
2724
Jakob Dan Jensen
1761
Katja Richardt Lundh
1660
Jakob Wieghorst
1281
Bjarne Winsløw
1278
Gitte Dalsborg Madsen 1128
Malene Hjorth
1124
Uwe Lundberg
1109
Kristian Kaltoft-Sørensen 1108
Ninna Krogh Andersen 1078
Christian Madsen
1020
Marianne Kristensen
978
Mette Høg
821
Ella Grimm
774
Poul Nymark Jørgensen 754
Jacques Lindegaard
722
Heine F. Weihe
616
Kim Adalbert Meldgaard 612
Henrik Numelin
592
Uffe Ildvedsen
588
Marianne Bjørn
546
Christina Thorholm
526
Lene Bull
512
Lars Bromose
500
Karsten Vrangbæk
496
Kasper Østerbye
494
Heino Wohlert
474
Sigurd Ildvedsen
468
Bjarne Madsen
434
Jacob Gulstad
422
Malene Kamstrup
403
Claus Bo Jensen
365
Jens Schaumann
362
Jørgen Christian Nielsen 351
Kirsten Sandberg Bloch 347
Per Kim Garbos
335
Pia Gulstad
315
Mette Skov
313
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Martin Prip Kruse
Lisette Sjøstrand
Estrid Faltum
Nils Jørgensen
Anton Bay Andersen
Birthe Anderson
Frederik Jensen
Tobias Lundh
Michael Nørrelund
Jakob Poulsen
Hanne Skjernaa Faltum
Christian Linddaz
Jeppesen
Michael Dahlager
Lars Toftgaard
Knud Kjeldgaard
Henrik Agersø
Anders Lundberg
Sune Sørensen
Yvonne Agersø
Hanne Vrangbæk
Rasmus Dahl Jensen
Asbjørn Faltum
Holger Hansen
Stine F. Andersen
Lene Dahl Jensen
Mathias K. Hansen
Michael Krebs Lange
Sofie Kring
Kirsten Reetz
Henrik Thorsdal
Jan Hedberg
Jacob Munch Thomas
Ghita Felding Jensen
Kirsten Falk
Pernille Svärd
Carsten Skovsbøg
Simon Jørgensen
Jann Aune

300
296
276
273
266
266
264
262
254
253
237
224
218
198
194
191
186
186
186
179
172
171
169
169
162
159
156
156
153
150
148
144
140
136
132
128
126
125

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

120
121

Niels Knuppert-Hansen 122
Carsten Jermiin
121
Wredstrøm
Frederik Brandt
118
Susanne Findsen
115
Bjørn Vadt Christensen 113
Arne Pedersen
111
Finn Bjeld
108
Frederik Roed
108
Henning Solfeldt
107
Sebastian Sylvest
107
Anette Vahl
103
Mette Mountsen
102
Emma Nielsen
100
Lars J. Hansen
100
Lars Kvisgaard Hansen 100
Helle Sandø Petersen
94
Bodil Stenvang
91
Signe Friberg Nielsen
91
Vibeke Sloth Jakobsen
91
Henriette Holmgaard
90
Jesper Lisberg
90
Mathias Bundgaard–
90
Nielsen
Lars Hybel
89
Gitte Lykke Kristensen
85
Mikkel Strøm
84
Jørgen Fasting
83
Karina Beck
82
Bo Damgaard
81
Tanja Garth Pedersen
81
Ea Dehn
80
Ole Hyrd Hansen
78
Michael Buhl Povelsen
77
Laura Finne
76
Michael Hansen
75
Thomas Strøiersø
71
Marianne Møller
70
Maj-Britt Birch Mathisen 68
Kirstine Klitgaard Schou 66
Kjeld Jansen
65
Kristine Wedø
64
Lone Jarl
61
Lars Aagaard
59
Rolf Larsen
59

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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Henriette Høy Askestad
Christian Gynther
Hanse
Jannie S. Hougaard
Jan Uldahl Petersen
Karen Tinghuus
Anna Liv Lundberg
Casper Jepsen
Klavs Petersen
William Skjernaa
Jacobsen
Julius Lyk-Jensen
Kirsten Greve
Niels-Jørgen Bertelsen
Kirsten Bundgaard–
Nielsen
Emma Toke
Lars Ulfborg
Marlene Lund Nielsen
Hanne Frederiksen
Otto Jacobsen
Graham Rimmington
Lene Tjørnsted
Julius Lyk
Henrik Strøberg
Henrik Strøiersø
Jens Enevoldsen
Amalie B. Arnesen
Kirsten Hald Boldreel
Lars Boldreel
Lene Thorsen
Maj-Britt Wadum
Dorthe Daugaard
Frederik H
Sigurd Hilborg
Lise Brunberg
Lotte Rye Vind
Ulla Berg
Ingrid Feldbæk
Wredstrøm
Malene Fugl Andersen
Carsten Faltum
Kurt Lund Curth
Anna Pelvig
Birgitte Buch

58
57
57
56
56
54
52
52
51
50
50
50
48
47
47
46
44
44
43
43
40
39
39
38
37
37
37
36
36
35
35
35
34
34
34
31
30
29
29
28
28

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Ebbe Rasmussen
Nicolai B N
Anders Baarts
Kamilla Richardt
Jørgensen
Mads H
Rikke Sloth Jørgensen
Jørn Mathisen
Vibeke Mathisen
Christina Kaltoft–
Sørensen
Stefan Krebs
Karin Blendstrup Jensen
Kurt Strandby Jensen
Lars Rye Vind
Toke Fosgaard
Bent Banke
Frederik S Sommer
Lena Engdal
Michael Simonsen
Jesper Trap
Andreas Ven
Hanne Curth
Allan Hansen
Gitte Høyer Hansen
Kåre Per Hansen
Anne Gotsæd Hansen
Birgitte Uhrenholdt
Karl Erik Hansen
Karoline Ulnits
Bjørn Nielsen
Gitte I. Petersen
Helge Fosgaard
Inge-Margrethe Düring
Davidsen
Jimmy Jensen
Mikkel Lund Curth
Poul Richard Davidsen
Jean-Marc B. Pedersen
Henrik Carlsen
Kasper Herskind
Andersen
Per Nielsen
Keld Richardt Jørgensen
Ole Graversen

202
203

28
27
26
26

Gitte Mellemgaard
Niels Kildegaard
Pedersen

Ialt
26
24
23
23
22
22
20
19
19
18
17
17
16
16
15
14
14
12
11
11
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
7
6
6
6
4
4
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Enorm interesse for begynder instruktion
2008 sæsonen for kajak-instruktion for voksne er i skrivende stund (ultimo januar)
endnu ikke planlagt. Der blev dog åbnet op for tilmeldinger allerede d. 1. januar i år,
hvor listen som tidligere annonceret blev nulstillet.
Jeg kan allerede nu konkludere, at interessen for kajak-sporten aldrig har været større. I
hvert til fælde ikke her i klubben. Hvis ingen af de allerede noterede kommende kajakfolk falder fra og hvis vi beslutter at oprette det samme antal hold som sidste år, så er der
her efter en lille måneds tid kun plads en håndfuld mere på begynderholdene i 2008
sæsonen.
Jacob G.
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Program for børneholdet vinter 2007/2008
Fredag den 29. februar

19:45 – 21:15

Svømning, kajakpolo og leg.

Fredag den 14. marts
leg.

19:45 – 21:15

Svømmeprøve, kajakøvelser og

Fredag den 28. marts
19:45 – 21:15 Svømning med rotøj, husk lange
træningsbukser, langærmet skiundertrøje og en let vindtæt jakke. Kajakøvelser
og leg.

Fredag den 11. april

19:45 – 21:15

Svømning, kajakøvelser og leg.

Tirsdag den 22. april

17:00 – 19:00

Kajak start gamle børneroere

Søndag den 27. april
14:00 – 16:30 Børnebegynderstart, med forældre.
Introduktion til klubben og børneholdets program.
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Doner din gamle nøgle til KKES.
Som mange ved, så har vi gennem de sidste års tid skiftet det gamle
nøglesystem ud med nye elektroniske nøgler. Det betyder at man som medlem
ikke længere kan bruge de gamle Ruko nøgler.
Du kan få dit depositum tilbage for din gamle nøgle ved at sende nøglen til mig
sammen med et navn og registrerings- og konto nummer, så skal jeg sætte 50
kr. på din konto. Det kan du gøre indtil udgangen af maj 2008.
Du kan også vælge ikke at gøre noget - det er det nemmeste for dig og mig.
Og hvis alle vælger at gøre det, så kan klubben købe to ekstra kajakker til
sommeren 2008.
Ønsker om hvilken slags kajak du mener der skal købes for lige præcis din
nøgle skal sendes til Jakob Wieghorst, som altid er interesseret i at høre om
ønsker til bådparken.
Kasper (kasserer)
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Stafetten
Tak for stafetten Jakob!
Det var meget pænt af dig, for nu har jeg
muligheden for at fortælle lidt om mig
selv og mine synspunkter, om det at være
medlem af KKES og hvad det giver af
udfordringer og muligheder.
Jeg hedder Kristian Kaltoft-Sørensen og
er bosiddende i Hillerød, hvor jeg bor
sammen med min familie, der består af
Mette min hustru, og vores fælles afkom
Christina og Mads.
Jeg er født og opvokset i Fredericia, hvor
jeg blev født i 1958. I min opvækst var
jeg ivrig fodboldspiller, spejder og
badegæst ved byens gode strand ved
Lillebælt. Af og til dyrkede jeg lidt
sejlsport på Lillebælts blå vande, og en
periode var jeg medlem af Fredericia
Roklubs Orienteringssektion (FROS).
Der lykkedes det mig at blive klubmester
i natorienteringsløb et enkelt år. Efter
veloverstået studentereksamen i1978 blev
jeg soldat ved Ingeniørregimentet i
Randers, og med få pauser har jeg været
ansat i forsvaret lige siden. Mit
karriereforløb har bragt mig en del rundt i
landet, hvilket er meget almindeligt for
officerer i forsvaret. Nu er jeg
tjenestegørende ved Forsvarets
Materieltjeneste i Ballerup, hvor
nuværende job består i at være ansvarlig
for sekretariatet, den lokale it-drift og
domicilets logistiske drift.
Min fritid har i de seneste år været præget
af børnenes interesser og jeg har i en
periode af 4 år været meget aktiv
spejderleder og hjælpetræner i fodbold.
Da børnene fik interesse for andre
fritidsinteresser, benyttede jeg lejligheden

til at foretage noget helt nyt. Jeg meldte
mig ind i Hillerød Sejlklub, hvor jeg i den
første sæson stiftede bekendtskab med
KKES. Vi deler jo som bekendt klubhus.
Meningen var egentlig, at jeg ville have
dette som min egen fritidsinteresse. Jeg
syntes imidlertid så godt om det, at jeg
meldte familien ind, først i sejlklubben og
senere i kajakklubben i håbet om, at vi
alle kunne få nogle gode timer sammen.
Det skulle så senere vise sig, at familiens
entusiasme ikke var helt den samme.
Mads kan bedst lide at sidde stille i en
sejlbåd, Christina har været og er i
perioder ret aktiv som roer og kan da
også overtales til ”søen rundt” af og til.
Mette er alene til sejlbåd og kano.
Jeg selv derimod er nok mest til kajak,
hvor jeg ofte må sande, at når jeg
kommer op i den anden ende af søen, så
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gider jeg ikke at vende om og det betyder
reelt, at der ryger en ekstra omgang på
søen rundt regnskabet. Jeg må sige at af
de i alt ca. 90 omgange, jeg har været
rundt siden sommeren 2005, hvor jeg
blev frigivet, er der ikke ret mange af
omgangene, der er ens. Hovedårsagen
hertil er nok mest af alt vinden og dens
skiftende retninger, hvor bølgerne af og
til giver udfordringer og hvor jeg siger til
mig selv hvad f….. laver jeg dog herude i
dag. Alt i alt synes jeg efterhånden at
have lært søen ret godt at kende og der
tegner sig et vejrmæssigt mønster, hvor
nordenden og sydenden af Esrum sø har
hver sit lokalvejr – uanset vejrtype.
Men hvorfor bruge så megen tid på at ro.
Mette ser af og til spørgende på mig …nu
igen?
Jeg må sige, at uanset vejrlig så findes
der nok ikke mere fredfyldte sportsgrene
end det at sidde der på søen et par timer
og skabe plads til næste måltid. Man får
tænkt en masse tanker, og charmen ved
kajakroning er jo også, at man møder
temmelig mange mennesker, hvor man
kan få sig en hyggesludder i kortere eller
længere tid. Roturene kan jo
tilrettelægges med kort varsel, og så
længe man ikke har aftaler med andre, er
det jo ret uforpligtende.
Klubben er ret godt organiseret, og jeg
synes, at der bliver gjort en stor indsats
fra bestyrelsens side. Dette store arbejde
er ofte noget, der bliver glemt og det er
egentlig ikke fair at stort set alle andre
end bestyrelsen er ligeglad med den
årlige generalforsamling. Det kan måske
hænge sammen med, at alle har travlt i
dagligdagen, og vi kender jo alle til
skrækken for at blive valgt ind i
tillidshverv - blot fordi man viser lidt
interesse og er til stede. Mine tanker om

netop den problemstilling er, at det er
meget karakteristisk, at man i alle typer af
klubber og organisationer er tilbøjelig til
at vælge aktive medlemmer ind i
bestyrelsen, hvorved man overbebyrder
de, som lader sig vælge. Effekten heraf
bliver tillige at back-up til bestyrelsen
bliver nærmest ikke eksisterende. Min
appel i den sammenhæng skal være, at vi
alle i den kommende sæson er med til at
støtte arrangementer i klubben, hvorved
vi alle kan være med til at præge
aktiviteterne og samtidigt bevare den
store mangfoldighed og dermed opbygge
et større fællesskab. Lad os fortsætte den
positive linie, der blev vist ved klubbens
arbejdsdage, ved Kanijak.Trim og ved
klubbens deltagelse ved eksterne
arrangementer. Det må kunne lade sig
gøre i en klub med næsten 400
medlemmer.
Når jeg ser tilbage på mine tre sæsoner i
klubben, vil jeg gerne pege på
instruktørernes indsats, der reelt skaber
klubbens mulighed for udvikling. Min
introduktion i KKES var utroligt
inspirerende, hvor Kasper, Malene og
Frederik er de, som jeg husker bedst. De
var med til at give en god indføring, hvor
man som ny blev inddraget og taget godt
imod – tak for det!
Jeg synes, at klubbens begynderkursus
giver lysten til at være med, og det er
med stor glæde at se på klubbens godt
disponerede og hyppigt vedligeholdte
hjemmeside, at der atter i år er stor
søgning til begynderholdene. Det er dog
med lidt ængstelse, at jeg læser, at
antallet af hold ikke er endeligt fastlagt
endnu. Jeg tolker dette som et nødråb:
”Hjælp - klubben mangler flere trænere
og hjælpere!”
I den sammenhæng vil jeg lægge op til at
klubben agiterer lidt for at lokke nogen af
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de mere trænede motionsroere, der måtte
have interessen og lidt overskydende tid
til dels at få ”træner status” og dels at
bruge seks aftener i foråret og en lørdag
til søen rundt sammen med en hel masse
nye roere. Dertil kommer også behovet
for at nogle af de, som mestrer
kajakroningens discipliner, kan være med
som hjælpere uden at have
instruktørstatus.
Om klublivet vil jeg sige, at der er
utroligt mange og varierede aktiviteter,
og det er her klubbens styrke ligger. Jeg
finder, at det gælder om for os som
medlemmer, at deltage for på den måde at
kunne være med til at bringe arven videre
til de nye, der kommer - også i denne
sæson. Nu hvor vi taler om den nye
sæson, så glæder jeg mig allerede til at
skulle dyppe min nye Wingpagaj i vandet
til de kommende handicap-roninger. Jeg
tror på, at min kajak bliver som en
speedbåd, nu hvor den gamle ske bliver
lagt på hylden i bådehuset. Årets første
50 kilometer er gennemført med den nye
pagaj, og helt umulig er den ikke - heller
ikke i bølgegang. Årets mål er ikke
fastlagt endnu, men et er sikkert - der skal
mindst en kilometer mere på kontoen en
de 1108 i den forgangne sæson. Vejen
dertil kunne måske blive via Fyn rundt
(Sea Challange) men formentlig også
Tour de Gudenå.
Og jeg må jo ikke glemme søen rundt ------Poul, Jakob D og Jakob W, i år hedder
det jo mindst halvtreds (50) gange rundt
for at vinde Snurretoppen og denne gang,
er der kun én, der vinder!
Præmien bliver forhåbentlig en T-shirt
☺ , der bliver det synlige bevis på mange
timers surt slid blandt ænder, blishøns,
svaner, søgræs og grønalger.

mig nogle overvejelser om hvorledes, jeg
ville håndtere stafetten, og det, som var
en af mine store bekymringer, var
egentlig hvem, der skulle have stafetten
nu. Mit valg er faldet på en, som er
forholdsvis ny i klubben og oven i købet
”Årets begynder i 2007”. Ja, hvis ikke
alle læsere har gættet det, så er der tale
om Lene Buhl. Og hvorfor så det?
Min bagtanke er egentlig, at jeg håber på,
at du Lene vil skrive lidt om hvordan, du
har oplevet det at komme som ny i
klubben. Du skal dog ikke føle dig
tvunget til det, for traditionen i ”at
stafetten gives” videre indeholder ikke at
den, som giver stafetten skal diktere,
hvad den næste skal skrive om…… så
kære Lene, ordet er dit og frit!
Til alle I andre KKES’er tak for 2007 –
jeg glæder mig allerede til forhåbentlig
mange hyggelige stunder i sæsonen 2008.
Kristian

Inden jeg startede dette indlæg, gjorde jeg
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Aktivitetsplan
Hver uge

Hver måned

Ingen faste ugentlige arrangementer i
vintermånederne

1. søndag kl. 10.00: O-løb (februar+marts)
3. søndag kl. 11.30: Søndagsbrunch

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

Februar
Søn. 17. kl 11.30

Søndagsbrunch

Søn. 25. kl 19-20

Svømmehal, Havkajak

Marts
Søn. 2. kl 10.00

O-løb

Søn. 2. kl 19.00

Svømmehal, Havkajak

Søn. 16. kl 11.30

Søndagsbrunch

Søn. 30. kl 19.00

Svømmehal, Havkajak

April
Lør. 12. kl. 14.00

Fællesroning

Lør. 12. kl. 17.00

Standerhejsning

Lør. 12. kl. 18.00

Standerhejsnings-middag

Søn. 13. kl 11.00

Kom godt igang

Fre. 18.—Søn. 20.

Havkajaktur, Isefjorden

Søn. 20. kl 11.30

Søndagsbrunch

Maj
Søn. 18. kl 9.30

Fællesroning og brunch

Juni
Tor. 5.—Søn. 8.

Havkajaktur, Karlskrona
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Næste blad udkommer i april 2008.
Deadline for indlæg er den 30. marts 2008.
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