Føns Søsportsklub - Nyhedsbrev
Juli 2022
Der skete meget i juli – her kan I på de følgende 3 sider følge lidt med i nogle af klubbens aktiviteterne. Alle ønskes en
god sommer.
Frigivelsesholdet 2022 – Turkajak
Ud over Jørn, Morten, Helle, Carsten, Johanne og
Christine de seks på billedet, deltog også Betina og
Tina, men de skulle hurtigt videre til andet
arrangement, og nåede derfor ikke med på
fællesbilledet.
5 af de 8 blev frigivet på dagen, de resterende 3
mangler lidt km for endelig frigivelse.
Niels, Lene og Signe blev desværre forhindret i at
deltage i frigivelsesprøven - vi regner med at frigive
dem hurtigst muligt herefter.
Til prøven demonstrerede kursisterne deres
færdigheder i kajakken, fordelt på 3 stationer i
kravlegården. Flere kursister tog også svømmeprøven
på selve dagen, hvor vejret virkelig var med os, - det
var en lidt uvant oplevelse for holdet, der har været
udsat for en hel del blæsevejr og bølger på kursusaftenerne!
Efterfølgende blev det, traditionen tro, tid til grillmad
og lidt forfriskninger. Kristian L
Klubben ønsker alle 11 og instruktørerne til lykke med
en flot indsats. I er velkomne hos os, hvor vi glæder os
til at lære jer bedre at kende.

Ungdomsafdelingen i DKFs magasinet Kano & Kajak.
Vi havde en fredag i juni besøg af DKFs ungekonsulent Rasmus Birkkjær Bertelsen. Rasmus have hørt om det arbejde vi har startet
op i klubben, han har haft snakket med Lotte, og ville derfor gerne besøge os for at skrive en artikel til Kajakmagasinet. Rasmus var
nede og hilse på og han nåede både at snakke med Lotte og undertegnede, forældre og sågar også at give en hånd med når der
skulle kajakker op af vandet. Tak for besøget til Rasmus, vi glæder os meget til at læse artiklen. Kristian R

Ungdomsafdelingen drager igen til Paddle Battle Cup (PBC)
Vi var først afsted med 2 roere til PBC Holstebro i juni 2019, så var vi 4 til
PBC i Vejle i september 2019, så lagde corona PBC ned i 2 år, så drog vi til
PBC i Horsens med 7 roere i august 2021 og nu er der stævne igen. Den 21.
august drager vi til Holstebro. Vi håber at mange igen vil deltage
PBC er et kajakbegynderstævne som man kan deltage i fra man er 10 år.
Der tages hele stævnet igennem udgangspunkt i at alle er begyndere, bl.a.
er der opsamlingsbåde på vandet hvis en roer ryger i vandet og der ventes
til ALLE er klar til start. Der konkurreres i K1 4x200 m stafet, K2 200 m og

K1 2000 m fælles start. Kristian R

Datoer til kalenderen
•
•
•

Heldagstur til Helnæs – Søndag den 14. august – Vi fylder traileren med kajakker. Alle kan deltage. Arrangører Hans A og
Jørgen
Strømmens Pølsetur – Lørdag den 13. august – Vi plejer at ro dem i møde
Sport og Spas – En hyggelig dag i klubben - Søndag den 7. august – Arrangør Bent
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Klubbens 4. søsports
camp. For 4. gang har vi
afholdt søsports camp for
7./8. klasses elever fra
Middelfart kommune. Vi
fik besøg af 21 unge
mennesker der var fulde
af gåpåmod, kastede sig
ud i søsportsverdenen.
Alle fik prøvet inrigger og
kajak og langt de fleste
også sub og enkelte også
en optimistjolle. På trods
af vedholdende
nordvestenvind og en god
del bølger til at starte med, fik vi en camp med masser af vandtid. Og alle kajakker fra havkajak og Coastline til Storm og Kuling.
Kom på vandet. Toerne ligeså, med lidt blandet succes i sidebølgerne. På sidste dagen klarede alle en rap 8 km´s tur til
Torbenhoved stranden. Ret sejt, når man fik sin kajakdebut 3-4 dage før. Lotte

Projekt - Alle på vandet hele
året
Arbejdsgruppen testede
Sørens mockup hvilket betød, at
vi fik lavet en god beskrivelse af
vore indfaldsvinkler.
Nu er projektet klar til at løbe
fysisk af stablen.
Vi forventer at komme i gang
med NBC Marine
efter sommerferien.

Vil du hjælpe klubben – Så støt den gennem Energi Fyn
Gå ind på Energi Fyns hjemmeside. Log ind på Mit Energi
Fyn og tilmeld dig vores klub, så vil Energi Fyn støtte
vores arbejde med 2 øre pr. forbrugt KWh. Eller brug en
blanket i klubben. Enhver indtægt bruges til at forbedre
klubben.

Nu er der 7 nye havkajakroere i Føns Søsportsklub
Efter 6 hyggelige ro tirsdage med styretag og redninger. Det
blev lidt af en badeferie hen imod slutningen. Der er mange
muligheder for at komme op i en havkajak både med flere
mulige makkerredninger og selvredninger. Og da mange
havkajakker kommer uden ror, er kant og styretag langt
vigtigere i en havkajak end i en turkajak. Vi kronede værket
med en Fænø rundt tur med lidt sjove sidebølger på
nordvestsiden og en perfekt fladt vands medstrøm til sidst.
Skulle der være andre der kunne tænke sig at prøve kræfter
med havkajak - i min verden kaldet min eventyrkajak. Er der et
nyt IPP2 hav kursus til efteråret. Der kommer 6 kursusaftener
tirsdage 18.30-21.30, hvoraf den ene bliver en Fænø rundt tur.
Kursus gangene bliver 30/8, 6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. 13/9
er der ikke noget, da instruktøren er på navigationskursus. Der er plads til 8. Hvis vi kan låne havkajakker nok. Lotte
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Vandslangerulle. Jakob har fundet
denne slangerulle. Den er indkøbt,
og vil blive monteret på væggen
hvor vores vandslange hænger i dag.
Den skal stadig kobles på hanen inde
i hallen, da vi af sikkerhedsmæssige
årsager ønsker ikke at efterlade en vandslange med
tryk på, når klubben er forladt. Der findes adskillige
dårlige erfaringer med dette.

Torsdagsroning. Fra
torsdag den 30. juni kl.
18:30 håber vi mange
medlemmer vil mødes
til en kajaktur. Alle er
velkomne gamle såvel
som nye medlemmer.
Øvede såvel som knap
så øvede. Der vil være
en erfaren kajakroer
med hver gang.
Tilmeld dig på SPOND
KLUBAFTEN,så behøver ingen at komme forgæves.

Ry – turen. 17 kajakroere og tre ikke-roere tog i weekenden til Holmens
Camping ved Ry. Pladsen ligger ved Gudensøen som Gudenåen gennemløber.
Vi boede i hytter, lejlighed og autocamper.
I de tre dage roede vi i forskellige grupper og forskellige distancer.
De seje roede det halve af Mossø rundt. Andre besøgte Øm Kloster Museum
ved nordbredden.
Mange nåede også Klostermølle - en gammel papfabrik. Knudsø blev besøgt
af et par stykker. Et par stykker nåede også et stykke ind i Julsø, hvor tårnet
på Himmelbjerget kunne ses.
En blev såret af en musling - det var måske en ferskvandsknivmusling. Den
var i hvert fald skarp.
Vi spiste aftensmad sammen. Senere - omkring solnedgang - kom der en
masse myg og spiste af os. Det var vist mitter, nogle bittesmå myg med et
kraftigt bid.
I alt nåede vi at ro ca. 500 km, fik dejlige naturmæssige, kulturelle og kulinariske oplevelser. Derfor vil vi forsøge at arrangere en
lignende tur for alle interesserede til næste år – Det bliver weekenden før Sct. Hans 2023. Marianne og Bent

Prøv en inrigger. Har du lyst til at prøve en tur i
en inrigger, så kontakt en af inriggerroerne eller
Poul, så laver vi en plads til dig. Vi vil gerne have
nogle nye med. Det er fin motion i godt selskab.
Ulempen er dog en smule planlægning, da vi jo
helst skal være 3 eller 5 der vil det samme.
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Og vi må ikke glemme, at måneden startede
med et besøg fra Aarhus Studenter Roklub, i 3
lånte både fra Kolding og 15 mand fra Aarhus.
De overnattede i klubben. Da de havde fået alt
deres grej i land, lignede det vores
affaldsindsamling i april. De sagde, at de havde
en god eftermiddag, nat og morgen i Føns.

