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Julelysglimt
Af Tommy Kjær

L

ysglimt vil denne gang, naturligvis,
have fokus på vores nyligt overståede
jubilæum og receptionen i forbindelse dermed. Klubbens historie kan I læse om
i den lille pamflet, vi fik trykt i forbindelse
med jubilæet og som er at finde i klubben.
Det efterfølgende skriv er mine egne betragtninger omkring Kano- og Kajakklubben Gudenaa anno 2010.
Min egen indgangsvinkel til at starte på kajakroning i 1990 var at vand og natur altid
havde været et element i mine fritidsinteresser og når jeg så de slanke kajakker glide
under Randers Bro, tænkte jeg at det måtte
jeg da også hellere prøve. Jeg bankede på
og blev modtaget af nogle dejlige og imødekommende mennesker, så jeg blev hængende.
Og jeg kom jo også til en fantastisk velbeliggende klub (i vore øjne Danmarks bedst

beliggende klub - ok, vi har måske et par
konkurrenter til den titel, men de er få!). Beliggenheden betyder at man på få minutter
kan bevæge sig fra et hektisk byrum, sætte
sig i kajakken og efter en kort rotur føle sig
værende langt væk fra alting ude i den dejlige natur - helt alene. Man kan også vælge
at følges med en klubkammerat og ro stille
og roligt sammen eller man kan give den gas
og få sved på panden og høj puls. Og netop
denne kombination, tror jeg, er en af grundene til at så mange har fået øjnene op for
hvilken fantastisk sport, vi har mulighed for
at dyrke her.
Jeg blev - som nævnt - inficeret med kajakbacillen for 20 år siden, men jeg blev også
inficeret af foreningslivet - det at være i en
klub, hvor man ung som og gammel og med
vidt forskellig baggrund, mødes om en fælles interesse for en sport eller fritidsinteresse.
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For der er et fællesskab, også selvom kajakroere af og til bliver beskrevet som nogle
særlinge og individualister - og det er vi nok
også i en eller anden forstand.
Men vi har en dimension mere, den sociale
- et rigtig godt klubliv. Det kom senest til
udtryk i vores årlige sommerferietur til Sverige. Den har samlet 35 – 50 medlemmer
(incl. familie) hvert eneste år i de 7 år vi har
været afsted og det vel at mærke til det samme sted hvert år.
Og det der - udover de tre faktorer (natur,
motion og uafhængighed) - har fastholdt
mig i klubben i 20 år er netop det kammeratskab, der hersker i klubben. Her bliver
man altid mødt af et smil og en kvik bemærkning - især hvis man ikke har vist sig
på vandet et stykke tid. Det lyder tit ”min/
vores” kajakklub - for sådan hører man ofte
medlemmerne tale om klubben og det er vel
netop det, det drejer sig om.
Og netop vi- og ejerskabsfølelsen er det der
adskiller en idrætsforening fra den rendyrkede individualisme. Men foreningsidræt
på vores niveau er drevet af ildsjæle. Og ild
har det med at brænde ud fra tid til anden,
med mindre man i foreningen hele tiden
sørger for at bære brænde til bålet. Deri ligger vores udfordring i fremtiden.
Klubben har i de sidste mange år været inde
i en periode med en konstant og svagt stigende medlemstilslutning - primært skabt
af vore begynderkurser, som hvert år giver
ca. 50 mennesker i alle aldre en forsmag på
kajakroningens glæder - så medlemstallet
nu ligger mellem 250 og 270 medlemmer.
Klubbens positive udvikling er selvfølgelig
begunstiget af tidsånden. For et par år siden
var jeg til møde med andre foreningsledere
i Randers, hvor vi hørte et oplæg ved Søren
Møller, formand for DGI. Han fremhævede,
at det man søger i dag, når man gerne vil
4
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starte på en sport er: motion, natur og uafhængighed.
På den sportslige side er klubben i dag domineret af motionsroning. Men takket være
initiativer som Kajakrally, igangsat af klubbens tidligere forkvinde Susse Bøgh, og den
nylige etablering af træningssamarbejde for
unge roere mellem Gudenaa, naboklubberne og Dansk Kano og Kajak Forbund et samarbejde, der er skabt på baggrund af
vores ungdoms-træneres store arbejde med
Dennis Kristensen i spidsen - kan vi måske
engang i fremtiden igen se roere fra Kanoog Kajakklubben Gudenaa på landsholdet,
hvor en af klubbens tidligere ungdomsroere, Christian Jørgensen, har fået fodfæste.
Det er en klub med et højt aktivitetsniveau. Der er børne- og ungdomsroning og
ugentlig handicaproning med efterfølgende
hygge - et nøgleord i vores klub - omkring
grillen og den ny aktivitet i klubbens regi,
kajak-polo, startet for et par år siden. Disse
initiativer og aktiviteter - og mange andre
- er alle startet og holdt i gang af de før omtalte ildsjæle. Dem kan vi altså ikke takke
nok!
Men klubben er nok lidt toptung, hvad angår aldersfordelingen og derfor er en anden
stor udfordring fremover, at få flere af de
unge roere til klubben og få dem til at engagere sig i det klubarbejde og det klubliv, der
er afgørende for vores fremtid.
Til receptionen havde vi fornøjelse af at få
besøg af DKF, repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Peter Unold, Børne- og Breddeudvalgsformand, elitechef i Randers
Kommune Martin Fruelund Albertsen og
formand for roklubben Finn Sørensen.
De havde – foruden gaver – også mange
pæne ord at sige til klubben. Peter Unold
fremhævede blandt andet vores deltagelse
i aktiviteterne omkring Kajakrally og det

nye samarbejde med DKF om etablering og
drift af det nye midtjydske træningsmiljø for
ungdomsroerne, hvor Kano- og Kajakklubben Gudenaa er omdrejningspunkt. Martin
Albertsen havde en invitation fra Randers
Talent og Elite til klubben om at blive én af
de ti idrætsforeninger i Randers Kommune,
der skal deltage i blandt andet klubudviklingskurser, som igen udgør et af elementerne i udviklingen af Kraftcenter Kronjylland,
en langsigtet satsning på udvikling af eliteidrætten i Randers Kommune til både nationalt og internationalt niveau. Finn fulgte
op med at fremhæve klubbens fremgang i
de senere år og beklagede – men kunne godt
forstå – at klubben måske i en periode havde
været lidt ”sig selv nok” i forhold til roklubben, med de mange aktiviteter, vi har haft
gang i. Han håbede og troede dog fortsat, at
der var grundlag for et samarbejde og nogle
fællesarrangementer klubberne imellem og selvfølgelig vil vi gerne det!
Ovenstående taget i betragtning er jeg fuld
af optimisme og tro på fremtiden for Kanoog Kajakklubben Gudenaa og på at klubben
går mange gode år imøde og giver medlemmerne ligeså mange dejlige, hyggelige og
spændende oplevelser på og ved vandet,

som den har gjort i de første 75 år. Tak for en
god reception.
Dagen sluttede med en rigtig hyggelig fest,
der varede ud på de små timer. Eneste uheld
var vist at Flemming blev overfaldet af en
slagpoppel på vejen hjem, hvorved hans
briller gik tabt....
Og så lige sidste nyt fra Tour de Gudenaa:
Vi havde jo ikke mange deltagere med i år.
Kun tre i konkurrenceklasserne og kun to
på Classic-distancen – det laveste antal jeg
kan mindes. Det samlede deltagerantal i løbet var også det laveste i mange år. Det er
der selvfølgelig flere forklaringer på. En af
dem er måske den nye løbsstruktur, hvor
turbådsklassen stort set er afskaffet. Måske
skal den beslutning genovervejes i TdGkomiteen.
Vores tre deltagere gjorde det til gengældrigtigt flot: Henik Bach en fornem 2. plads i
master 45+, Flemming en 4. plads i master
40+ og Henrik Lanng en 8. plads i senior.
Og det skal også bemærkes at A. P. Nielsen
og far Lanng roede et fint løb i Classic med
henholdsvis tiden 5.40 og 5.44 for de 58 km.
Tillykke til jer alle!

For episoden med slagpoplen modtog Flemming årets Bemærkelsesværdigheds Pokal. Egon ser beundrende til.
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Kano- og Kajakklubben Gudenaa afholder
Havneræs
Søndag den 9. januar 2011
Tilmelding sker ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til
gudenaakajak@gmail.com senest onsdagen før løbet, eller ved eftertilmelding på løbsdagen.
Deltagelse koster 50 kr. pr. roer ved forhåndstilmelding, senest kl. 18.00
onsdag før løbet.
Tilmeldingsblanket kan udskrives fra klubbens website: www.gudenaakajak.dk. Eftertilmelding kan ske indtil 30 min. før første start.
Ved eftertilmelding er startgebyret 75 kr. pr. roer.

Program:

10.00 afholdes infomøde om ruter, klasser og starttider.
11.00 K2 Tur + Kap 10km
11.02 K1 Kap 10km
11.04 K1 Tur 10km
11.06 K1 + K2 Tur + Kap 5km
Der vil være følgebåde på vandet, og efter løbet udloddes der præmier på
startnumrene fra de deltagende både.
Efter løbet vil der være mulighed for at købe en varm ret, samt øl/vand,
kaffe og kage.
Følg iøvrigt med på www.gudenaa-kajak.dk hvor vi i ugen op til løbet vil
informere om issituationen på åen, der for nuværende er frosset til.
Med venlig hilsen
Kano- og kajakklubben Gudenaa
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PaddlePower
– Hvad er nu det for noget?
Et nyt ord sneg sig ind i vores sprogbrug i klubben i 2010:
PaddlePower
Af Niels-Ulrik Teisner
DKF har i år søsat dette system bestående af vejledninger, niveaubeskrivelser og ikke mindst de kulørte gummiarmbånd, som er det synlige bevis
på, at man har opnået færdigheder og
rutine.
Beskrivelsen for hvert af de i alt 10
niveauer indeholder noget man skal
vide, opnåede færdigheder og udfordringer man kan træne med.
Formålet med introduktion af PaddlePower systemet er at inspirere trænerne og gøre det sjovere for roerne.
Jeg hørte første gang om dette nye
initiativ fra Ida, som havde været til
BBU Stormøde i foråret. Det lød spændende, så det skulle vi prøve.
Bruno og jeg var til Kick-off , ”sparki-gang-møde, i Skanderborg i maj,
Her fik vi en rigtig god introduktion
til Paddlepower af Dorthe fra DKF og
vi var på vandet og prøvede nogle af
de øvelser og lege man kan lave med
børnene på vandet. Det var rigtig god
inspiration. Jeg har indkøbt 10 sæt
Paddlepower armbånd nr. 1 – 5 samt
coach armbånd.

Jeg må sige, at det har været en succes med disse armbånd i den forløbne
sæson. Børnene har selv fulgt med og
har ikke tøvet med at sige til, når de
fortjente det næste armbånd i rækken.
På den måde inspirerer og motiverer
det børnene og så er det jo en sand
fornøjelse at være træner.
Det har ikke mindst været en fornøjelse fordi, vi har været så mange instruktører og hjælpere – Tak for hjælpen alle
sammen.
På forsiden af Glimt ses et koncentrat
af børneholdet; Nemlig PaddlePower
armbånd nr. 1 – 4 på Signes arm i selskab med årets kajakrally T-shirt.
(Der var også en kop kakao - men den
var der ikke plads til på forsiden. Red.)
PaddlePower systemet i år har været et
udviklingsprojekt, hvor klubberne er
blevet opfordret til at tilpasse brugen
af det og give input til videreudvikling.
I november havde vi igen møde med
Dorthe, hvor vi fik en god snak om
den forløbne sæson og vores erfaringer med PaddlePower. Der arbejdes
også på en ny hjemmeside, så der skal
nok komme mere nyt om det i næste
sæson.
GLIMT #3 2010
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På DKF’s hjemmeside er der ikke meget information om PaddlePower, men
prøv at gå ind på: www.kano-kajak.dk
og søg ”paddlepower”. Der kan man
se en præsentation fra BBU stormøde
i foråret.
I Børne- og breddeudvalgets nyhedsbrev fra maj i år kan man finde link
til bl.a. vejledning og beskrivelse af
PaddlePower systemet. Prøv følgende
link:
https://docs.google.com/
View?id=dc9vrbf8_118dcpg8bf6
Hvis I vil vide mere, må I selvfølgelig
også gerne kontakte mig eller de andre
børnetrænere.

Hørt i omklædningsrummet:
Når jeg er i bad og har vasket hår,
så plejer jeg lige at bruge resten af
shampooen til at vaske kroppen. Så
kom jeg til at læse på flasken: ”For
ekstra fylde og volumen.” Shit!
Fremover vasker jeg mig kun i
opvaskemiddel. På dén flaske står
nemlig: ”Fjerner alt overflødigt
fedt.”
(Indsendt af Tove O)

Padlere på Lake Havasu i Arizona
Foto: Jarl Udsen
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Præsentation af
klubbens nye chef-shopper
Navn: Bodil Nielsen
Hvornår begyndte du at ro i kajak? Jeg er frigivet roer pr. oktober 2008.
Hvorfor havde du lyst til at ro? Det var en kombination af ønsket om en fritidsaktivitet, hvor du møder nye mennesker, kommer ud i naturen og hvor der er
mulighed for motion. Også selv om du ikke er hel ung mere.

Bodil (til venstre) og Rita på vej med Coastline
Din yndlingskajak: Escape
Er der en kajakroer som du i særlig grad beundrer? Der er ikke én, men mange.
F. eks. den gruppe omkring handicaproningen om onsdagen samt de ledere/
instruktører som gør et stort arbejde i klubben.
Hvad kan gøre dig rigtig glad når du ror? Når man et par stykker er ude en lun
sommeraften. Eller når du selv har været ude på en god motionstur.
Hvad hader du, når du er ude i kajak? Blæsevejr og hurtiggående motorbåde.
Din bedste ro-oplevelse: En sommeraften næsten til Stevnstrup. Turen var god
fordi det var en eftermiddag med rigtig godt vejr, og jeg var taget på opdagelse  
længere op ad åen end jeg selv plejer at begive mig .
Det vil også ske i 2011 at jeg vil tage på opdagelse længere end jeg plejer.
GLIMT #3 2010
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Din værste ro-oplevelse: En lørdagsroning i efteråret 2009 ude omkring Dronningborg. Det blev min sidste lørdagsroning i 2009. Jeg roede i coastrunneren
og der var en lille smule vind. Det var vel min 2. lørdagsroning ud på fjorden og
der var mange erfarne roere med.
Men da jeg ikke var den hurtigste roer i feltet, var flere af de andre søde til at
vente på mig. Det gjorde at jeg selvfølgelig roede det bedste jeg havde lært, hele
vejen uden pauser. Resultatet blev at ved vendingen ude i Dronningborg var jeg
så træt at det var mere held end forstand at jeg ikke var ude at vinterbade :-/
Det problem er dog en del mindre nu idet jeg har fået nogle flere kilometer på
bagen og mere ved hvad jeg kan - og ikke kan.
Dine hedeste kajakdrømme (Eller: hvad drømmer du om at foretage dig i kajak)?
Kajak rejser til udlandet. Jeg har ikke nogen bestemt destination jeg drømmer
om, og i 2011 bliver det nok ikke til noget, idet sommerferien skal gå med at
male alt træværket udvendigt på hele mit hus.
Dine kvalifikationer som super-shopper(i kajaksammenhæng, altså): ingen impulskøb.
Dit seneste indkøb: Neoprenhandsker.
Dit værste fejlkøb: Brillesnor. Ikke på grund af prisen ( 10,- kr. ) men fordi jeg
ikke bruger den. Den har kun været lånt ud på et begynderhold.
Dit bedste køb: Rosko
Det næste du absolut må købe: (kajakgrej): Svømmevest
Har du et godt tip til vi andre som ror? (Lækker energi-mad/ grej/en særlig rute)?
Jeg har endnu ikke så mange erfaringer, så jeg håber jeg kan lære mange ting af
andre roer på dette område, men måske senere.
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Stafetten: Pernille Bering
Kajakroning - den perfekte familiesport

Lad det være sagt med det samme, det er ikke altid nemt at samle
familien Bering. Når der hen over ugen står håndbold, fodbold,
løbetræning, dans mm. på programmet, kan det være svært at finde
et sted, ud over morgenbordet, hvor familien kan samles. Det er her
kajakroning kommer ind i billedet.
Alexander var den der startede. Han
havde prøvet både håndbold og fodbold, og det var ikke lige ham, men
da faster Mette lokkede ham med til
kajak var han hooked. Kajakken var
lige det helt rigtige. Senere fulgte jeg
– også godt opmuntret af Mette, og
jeg faldt også pladask . Og så rullede
snebolden, eller for at blive i et mere
naturlig element, vores begejstring
spredte sig som ringe i vandet til
resten af familien.
Så nu ror vi alle 5. Vi tager af sted
sammen, men også hver for sig, alt efter temperament og behov. For det er
nemlig på det punkt kajakroning kan
noget som mange andre sportsgrene
ikke kan.; kajakroning er rummelig.
Her er der både plads til egoisterne,
der ikke duer til holdsport, der er
plads til de sociale, der er plads til

dem der er ambitiøse og gerne vil
konkurrere og der er plads til dem, der
bare vil ro fordi det er hyggeligt. Kort
sagt, der er plads til alle.
Det er især godt for børnene.
Tænk over hvor mange sportsgrene
hvor man kan udøve sporten bare
fordi det er sjovt? Ikke ret mange vel?
Måske som voksen, men ikke som
barn. Hvornår har man sidst hørt om
et motionisthold for børn?
Det er fedt at se ungerne på børneholdet kæmpe mod sig selv og ikke altid
”de andre”, og som familie er det skønt,
at uanset niveau så kan vi ro sammen,
og alle får noget ud af det både fysisk
men så sandelig også mentalt.
Det er jo ren mentalhygiejne når man
ror ud en aften, hvor vandet er blikstille ,og man kan nyde naturen – sådan
GLIMT #3 2010
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en rotur, hvor man kan tale sammen
eller bare tale med sig selv, få vendt
tingene, renset ud og finde ro.
Den ro har en familie som os brug for,
og den får vi når vi sidder i kajakken.
Det eneste jeg er lidt ked af er, at Morten har roet flere kilometer end mig
i år , men det må jeg jo så gøre noget
ved – lidt konkurrence menneske er
man vel?
Stafetten er givet videre til Sarina
Mandal.
Tak til Bodil, Claes, Jarl, Niels-Ulrik
og Tove for fotos til dette nr. af Glimt

Hvornår har du sidst
besøgt vores sider på
nettet?
Her finder du de sidste
nyheder som ikke kan nå at
være med i det trykte blad.
Her kan du også læse
referater fra bestyrelsens
møder og se billeder fra
stævner og løb.
Kig forbi på
www.gudenaa-kajak.dk

Eventyr & Udvikling
• Foskajak
• Havkajak
• Kano
• Klatring
• Vandreture
• Begyndere og øvede
• Små grupper
• 1 - 8 dage
• Professionelle guider
• Norge og Danmark
• Siden 1995
12

GLIMT #3 2010

• Teambuilding
• Samarbejde
• Sammenhold
• Selvindsigt
• Respekt
• Tolerance

Efterårstur i havkajak i Tyrkiet
Af Tove Oldam

Optakt
I marts måned havde interesseforeningen Havkajakroerne en beskeden
”annonce” på en venstreside midt i
bladet. Pointen var, at Lone Petersen
(formand) og Paulette Topsøe-Jensen
udbød en tur til Tyrkiet ved byen Kas i
Middelhavet i uge 41. Jeg faldt selvfølgelig for idéen – og da der var deadline
et par dage inden, at bladet udkom, fik
jeg travlt.

detaljeret program for ugen. Dét havde
Maho ikke set – og kontoristen havde
ikke lige tænkt over, at det ikke var
højsommer længere. Det var alt i alt en
interessant kombination, der gav visse
spændende overraskelser undervejs.
Vi var dog en generelt tålmodig flok,
der ikke hidsede os alt for meget op
men tog det i stiv arm og tænkte, at de
pudsige begivenheder ville blive rigtigt
gode historier efterfølgende.

Bougainville
Oplægget var, at vi skulle leje kajakker
og have en guide med fra adventurefirmaet Bougainville. Ugen ville være fint
varieret med to overnatninger på hhv.
hotel og pensionat og i telt tre nætter.
Vi skulle pakke, så vi kunne have alt
vores grej i kajakkerne. Dét er der jo
ikke noget i vejen for i en havkajak,
der jo ifølge definitionen har vandtætte skot.
Vi var 23 danske roere, der ankom til
hotellet i Kas på sydkysten ved Middelhavet kl. 4 om morgenen efter en
4-timers bustur fra Antalya Lufthavn.
Der var morgenmad kl. 8 og annonceret briefing af vores guide kl. 9. Det
viste sig hurtigt, at der var uoverensstemmelse mellem vore forventninger
til guiden, Maho (ikke Macho, som
Uffe ellers promte kaldte ham), og
hans opfattelse af, hvem vi var og
hvad vi ville/skulle. En kontoransat
hos Bougainville havde udformet et

Nå, men den første briefing løb lidt
ud i sandet. Pyt – vi skulle samles og
køre kl. halv ti 25 km østover til Kalkan
Harbour, hvor vi skulle se og prøve
kajakkerne og ifølge programmet have
safety briefing og lave ”some basic
exercises”. Maho, der er ansat af fire
forskellige firmaer, havde fået opfattelsen af, at vi var en gruppe pensionister,
der ikke før havde roet kajak. Det var
vi jo ligesom ikke. Mange af deltagerne
var super seje til rul og teknik – og så
var vi jo nogle, der bare ror i kajakker.
Kun Peter, ”formandens mand”, havde
kun roet kajak to gange, men han er
gammel sejler, meget tryg ved vand og
åben for udfordringer. Så briefingen
blev droppet.
Kajakkerne var robuste plastkajakker. Fint med det – de får jo sikkert en
hård medfart som udlejningsgrej. Men
havkajakker? Tja – vandtætte var de i
hvert fald ikke. Nogle havde skot, men
GLIMT #3 2010
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manglede en prop i agter, så der kunne
løbe vand ind. Andre havde såvel skot
og prop men var alligevel ikke vandtætte. Én manglede et dæksel til det
vandtætte rum! Og de værste var de,
der overhovedet ikke havde afdelte
rum - men blot ét stort hulrum. Det
var ikke svært at forestille sig, hvordan
vores grej ville blive i løbet at kort tid,
selv om vi havde medbragt en utal
af vandtætte poser. Til vor glædelige
overraskelse havde vi en følgebåd, hvor

alle med. Der blev rullet, snakket og
hygget undervejs.
Min kajak manglede en prop, så vi
kunne hælde adskillige liter vand ud,
da vi kom i land. Jeg brokkede mig
lidt, så Maho greb en kniv og snittede
en ny prop af en buskgren. Sådan! Ikke
mere pjat med dén turist.
Vi holdt frokostpause på den eneste
sandstrand, vi mødte hele ugen. Lækker mad med bønner og auberginer
fra dåser. I pausen blæste det op fra

vores bagage kunne opbevares tørt og
hvor vi kunne indtage de fleste måltider undervejs.

vest som de fleste dage, så vi roede i
medvind om eftermiddagen. I kajakkerne igen – og ud i herlige bølger på
i gennemsnit en meters højde – med
enkelte betydeligt højere indimellem,
hvor man kunne høre bruset, når de
slog over bag os. Sjov tur, det gik fint
for alle – ingen problemer men det
krævede lidt koncentration ind imellem.

På vandet
Afsted på flot, blåt vand langs rå kyster
i 25 graders varme og ikke meget vind
om formiddagen. Vi havde god fart på,
men da vi var så stor en flok, måtte vi
lave opsamling indimellem for at få os
14
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Selv om vi roede i adskillige timer, blev
til ”kun” til i alt 16-17 km, da vi sluttede
turen og roede ind i en stille bugt, hvor
vi blev samlet op af vor bus og trailer
og kørt tilbage til hotellet i Kas.
Hammam
Dagen efter var sat af til tyrkisk bad,
hammam og udforskning af Kas. Vi var
14, der i to grupper tog til et turisthotel, Phelos (med ”e”!), hvor en stor, dejlig, frodig kvinde i lændeklæde og bh,

Aisha, skulle tage sig af kvinderne. Vi
lå først på marmor til fælles opvarmning. Derefter gik Aisha i gang med
os én efter én til afvaskninger, peeling
og skumafvaskning (fed fornemmelse
med alt det skum). Derefter blev vi
pakket ind, placeret i liggestole til
afslapning, æblete og muddermaske.
Seancen blev afsluttet med oliemassage. Det var en helt speciel oplevelse at

få hovedet dybt begravet i Aishas bløde
mave, når hun lænede sig over mig for
at massere min lænd. Jeg kan huske,
at jeg tænkte, at det da var første gang
siden mit fosterstadie, at jeg var inde i
maven på en kvinde.
Camping i mørket
Kl. 18 sejlede vi fra havnen med to både
belæsset med os, vor bagage og samtlige kajakker på dækket til Ufakdere
Bay, hvor vi skulle overnatte. Vi fik en

smuk solnedgang på sejlturen, og det
betød jo så, at det var temmelig mørkt,
da vi kom frem. Kajakkerne blev smidt
over bord og vi var en lille flok, der
vandrede over stok og sten i uønsket
selskab med vild, snappende hundehvalp rundt om en lille bugt for at
trække kajakkerne i land foran et fladt
område. Området var ikke perfekt,
men det virkede nogenlunde velegnet
GLIMT #3 2010
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til at stille telte op på. Så vi ventede på,
at de andre skulle komme over. Det
gjorde de ikke. Endelig kom en enkelt
og proklamerede, at denne plads var
privat og kostede penge. Teltene skulle
derfor op på en lille bakke med små
hylder ”fra stueetage til 5. sal”. Men
det var ved at være så meget mørkt,
så vi var en større flok, der valgte at
overnatte på båden. Ti på fordækket
under stjernerne. Jeg valgte bagdækket, hvor jeg kunne hoste i fred uden
forhåbentlig at være for meget en gene
for de øvrige.
Den tyrkiske kystvagt
Kl. 0.30 ankom den tyrkiske kystvagt
sejlende ind i bugten, lagde til ved vor
båd og fejede en voldsom projektør
rundt, der så landede i hovedet på mig,
der lå og hostede løs. Kystvagten ville
tjekke kaptajnens papirer og pas på
samtlige gæster. Eftersom halvdelen jo
lå ude i mørket og var faldet i søvn for
længst, og fordi kaptajnen var rasende
på denne midnatlige urimelige razzia
– resulterede dette i en lang, højtrystet
palaver mellem parterne, der vandrede
rundt på mit liggeunderlag, mens jeg
forsøgte at forholde mig diskret hostende, liggende dybt inde i soveposen.
Efter en gennemgang af alle papirer og
en endelig accept af, at alt var i orden
sejlede de væk igen. Kaptajnen var
stadig rasende på den bureaukratiske
magtanvendelse. Kystvagten kender
ham udmærket og ved, at han ikke er
menneskesmugler, pirat eller tidligere
flygtet fra militæret og altid har papirerne i orden – og alligevel bruger de
deres magt og laver en sådan urimelig
razzia.
16
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Så det fik vi en lille snak om midt i
natten.
Tyrkiske seværdigheder
Mens vi roede, så vi en masse klippekyst og seværdigheder af forskellige
art. Da vi passerede rundt om en pynt,
fortalte Maho malende om, at vi nu roede over det sted, hvor verdens ældste
skibsvrag, et fønikisk handelsskib (tjek
dine Asterix-blade), var blevet fundet
af svampedykkere på 30 meters dybde.
Vraget var nu på museum. Så seværdigheden lå i første omgang så dybt, at
vi ikke ville kunne se det – og så var det
fjernet! Well…
Ved Deregemlik Cove Camp så vi den
første sarkofag ved klipperne, da vi
skulle i land. Det var en ok teltplads
- med et dødt vildsvin i brønd og snøftende vildsvin omkring teltene om natten. Maho tog os med på vandretur på
bjerget blandt talrige lykiske sarkofager
– 3.400 år gamle. Sarkofager er stenkister. Sarko – kød; fag – spise. 14 dage
efter at et lig var placeret i en lufttom
sarkofag, var kødet væk! Vi var inde
i ruinerne efter den – efter sigende første kristne kirke fra 84 år e.Kr – dvs.
kun godt 40 år efter Jesu død.
Vi havde tre fine foto-snorkleture i
de klare vand i bla. ”Aquarium” med
trompetfisk, papegøjefisk, sjove orme
og undersøiske mure.
Den største turistattraktion i området
var The Sunken City ved øen Kekova.
Tidligere var øen en halvø, men en
serie jordskælv sænkede et område
seks meter. Lykiske og romerske ruiner
forsvandt under vandlinien. Svømning
og dykning var forbudt, men kajakroning tilladt. Undervandsfotografering

og rulninger var ok, så vi kunne se de
2000 år gamle sunkne mure og potteskår.
Vi kom en tur i Pirates Cave – en stor
åben hule, hvor vi alle kunne være på
én gang.
Det var jo ikke just hvide sandstrande,
vi overnattede på. Vor sidste teltplads
i Gökkaya var noget nær en losseplads
med bålpladser, glasskår og rådne fisk
over alt. Dette kom også bag på Maho,
som åbenbart ikke lige havde været
der i en længere tid. Lige et tip fra en
våd aften: Stil ikke dit telt på et plant
stykke med klinker, når det regner.
Efter få timer sivede det ind nedefra, så
jeg flyttede teltet og tørrede af, så det
var næste tørt, da jeg skulle i soveposen.
På fastlandet overfor Kekova ligger den
lille turistby Simena, med de romerske

ruiner, Akropolis, på toppen af bakken.
Atter var området fuldt af sarkofager,
den ene midt ude i vandet, hvor vi tog
gruppebillede, inden vi begav os ud i
nogle spændende bølger i modvinden
på turens de sidste par km.
71 km!
Vi roede i fem dage med Anettes GPS
tændt under alle ture. Skønt vi sad i
kajakkerne i 4-5 timer per dag, resulterede det kun i 71 km til rokortet,
hvilket vi normalt-ikke-havkajakroende-roere går mere op i end havkajakroerne. Men hvad gør det? Det var en
rigtig fin tur med herlige mennesker,
i fint vejr i et spændende område. Så
jeg er klar til en ny tur næste år. Vi har
allerede talt om flere andre steder i
Middelhavet, der kunne være potentielle mål.

Standerstrygningsdagen
To glade og
overraskede
pokalmodtagere:
Handicappokalen til Henrik
Lanng og
kammeratskabspokalen
til Niels-Ulrik
Teisner.
GLIMT #3 2010
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T-shirts i ”hurtiggrøn”

H

enning havde sagt i sommer, at årets Kajakrally T-shirts skulle være i
farven ”Hurtiggrøn”. Den farve kendte jeg ikke, men som man kan se på
forsiden af Glimt er det en næsten selvlysende limegrøn. Den er rigtig
flot og i hvert fald til at få øje på.
Der var i alt 22 som har været med i mindst 3 af de 4 kajakrallyer i år. 7 af disse
T-shirts er tildelt børn/unge fra vores klub. Dermed er vi den klub med flest
tildelte T-shirts i år.
Følgende har fået T-shirts: Tobias, Stefan, Sarina, Emil, Philip, Sine og Signe T.
Tillykke med det.
En del flere har været med i nogle af kajakrallyerne, også en stor tak til jer. Jeg
håber vi ses til flere kajakrallyer næste år.
Kig ind på: www.Kajakrally.dk og se billeder. Her kan I også finde jeres tider og
printe jeres diplomer fra hvert enkelt kajakrally.
Niels-Ulrik

Niels-Ulrik sammen med et udpluk af sine roere. Alle 4 iklædt de
flotte nye trøjer.
GLIMT #3 2010
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AP Nielsen
Carsten Kappel Bøgh
Anne Birgitte Nørgaard

Henrik Bach Christensen
Finn Ethelberg
Jill Andreassen

Heine Pedersen
Morten Bering
Alexander Bering

Linda Lauridsen
Jette Jansson
Steffen Madsen

Johnny Schmidt
Jørgen Lanng
Henrik Lanng
Lene Sørensen

01

03

05

07

09

16

15

14

13

Uge

Uge

Heine Krog
Rita Hørfarter
Susanne Roed
Nielsen

Erik Sommer
Poul Borup-Andersen
Anne Marie Pape

Flemming Drescher
Thomas Laugesen
Chris

Pernille Bering
Maria Møller
Tina de Linde

Jette Fuglsang
Nielsen
Christoffer Gæmelke
Lars Toft Jensen

21

20

19

18

17

Uge

Eva Søndergaard
Ole Kjeldgaard
Kurt Bendtsen

Ejvind Ahrendsen
Brian Jensen
Karina Søgaard

Eigil Jørgensen
Lone Kudahl
Henrik Elmose

Kjeld Kahr
Oluf Kroer
Jytte Windel Kahr

Bruno Descours
Karen Galatius
Daniel Descours

26

25

24

23

22

Uge

Martin Thomsen
Poul Ibsen-From
Michael Søgaard

Torsten Karlsson
Aase Holm
Peter Schmidt

Tove Oldam
Dennis Kristensen
Ida M. Jensen

Hans Victor Jensen
Leif Myken
Karin Nielsen

Kent Dommerby
Johnny Rosendal
Mona Rosendahl
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32

René Fuhlendorf
Birgit Nielsen
Randi Fuhlendorf

Niels-Ulrik Teisner
Henning Holgaard
Sørensen
Sine Yun Midtskoven

Jarl Udsen
Karsten Jensen
Pia Kromann Sørensen

Andreas Skjæmt Andersen
Erik Nørgaard
Torsten Karlsson

Lone Dam
Torben O. Ravn
Pernille Undith Michelsen

27

28

29

30

31

Carsten Grøngaard
Iben Mikkelsen
Karsten Holm
Peder Thestrup
Pedersen
Joan Voss
Helle Schmidt

36

Lis Lene Ødum
Jan Gulyas
Ingrid Bøye

Hans Ole Høgh Mikkelsen
Peter Genefke
Esther Maria Højholt

Stanley Schmücker
Henrik Sørensen
Dorthe Skovhede

35

34

33

Uge

Uge

41

40

39

38

37

Uge

Jens Bramming
Ken Malmkjær Pedersen
Peter Laugesen

Thor Tankred
Bodil Nielsen
Anne Grete Lillethorup

Bo Nedergaard
Annemette Bering
Jeppe B. Teisner

Ole Vestergaard
Anne Birgitte Skjøtt
Esben Kjær Kristensen

Finn Christensen
Philip Kudahl Lauritzen
Heidi Mikkelsen

51

49

47

45

43

Uge

Ulla Madsen Thau
Louise Ager Goltermann
Thomsen
Kai Bendixen

Ole Larsen
Ruth Jørgensen
Kaj Madsen

Inge Wittmann
Kenneth Jensen
Gitte Stellan

Peter Stiebitz
Jimmy Bachmann Skiffard
Jørgen Rasmussen

Mikal Jesper Nielsen
Rikke Hvid Frederiksen
David Bonde
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Kalender

Tjek altid vores kalender på nettet for eventuelle ændringer og detaljer
Dato
Start Måned
kl.

December

21

19.00

Fuldmåneroning

31

12.00

Nytårsroning efterfulgt af boblevand og kransekage

Januar
09

10.00

Havneræs i Randers

19

19.00

Fuldmåneroning

27

Bestyrelsesmøde

Februar
18

19.00

Fuldmåneroning

26

13.00

Gule ærter efterfulgt af:

26

14.00

Generalforsamling

Marts
07

Deadline for stof til Glimt

12. - 13.
19.

Bestyrelsesweekend
19.00 Fuldmåneroning

April
02

14.00 Standerhejsning

Faste ugentlige arrangementer
Lørdage
Mandage

13.00 Fælles lørdagsroning, badeklub og sauna
19.00 Svømning på Tirsdalens skole
- 20.30 (Sidste gang 28.03)

Mandage 20.30
Kajakpolo
- 22.00 (sidste gang 28.03)
Tirsdage
24

20 - 22 Floorball/Halhockey. Vestervangsskolen
(Sidste gang 29.03)
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Støt brysterne
Af Jeanett Nielsen

Ved DKF’s årsmøde i marts måned, blev vi spurgt om Gudenaa kunne tænke sig at være medarrangør af et kajakløb
kun for kvinder.
Løbet skulle afvikles i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelses kampagne for
brystkræft og DKF. Det var ikke et forslag der behøvede lang betænkningstid, så vi slog til med det samme.
Løbet havde allerede 1 år på bagen
i Nordsjælland hvor kajakklubben
Nord sidste år afholdt kvindeløbet for
første gang. Nu var der så mulighed
for at deltage på begge sider af bæltet.
Jeg må sige, at Anne Buch fra Nord
var en uvurderlig hjælp, med hendes
gode erfaringer fra sidste års løb. Anne

sørgede også for at vi fik lavet flotte
løbstrøjer, hvor overskuddet fra køb af
trøjen gik ubeskåret til kampagnen,
sammen med hele startgebyret.
Datoen for løbet blev sat til Lyserød
Lørdag, den 9. oktober, og selv om
tilmeldingen gik lidt sløjt i starten,
endte vi med et fint Vest-felt på ca. 35
kvinder i alle aldre og kajakker – lige
fra kap- til havkajakker. To distancer
blev vedtaget, 8 og 16 km. Vi havde lagt
en rute som skulle være både udfordrende og publikumsvenlig, så det blev
GLIMT #3 2010
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en rundstrækning på 4 km med start
ud for vores klubhus, som så skulle
gennemroes det passende antal gange.
Deltagerne var ca. ligeligt fordelt på de
to distancer, så det var meget fint.
Vi er jo vant til at vejret er med os, når
vi afholder arrangementer i klubben,
og også denne dag var vi meget heldige
med vejret. Et kajakløb i oktober
måned er lidt et sats, men ud over lidt
vind som kunne drille i vendingerne,
var der solskin og højt humør.
Kræftens Bekæmpelse mødte op med
en lille bod, hvor der blev solgt merchandise og med mulighed for oplysning om brystkræft. Derudover havde
vi lavet en kiosk med frugt, sandwiches
og drikkevarer, hvor overskuddet også
gik ubeskåret til kampagnen.
De handlende fra Randers Cityforening havde meget velvilligt givet flotte
sponsorgaver, som blev uddelt ved
lodtrækning – det skal de have stor tak
for!
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Jeg synes personligt at idéen med et
kvindeløb er en super god idé. Det
kunne være alletiders hvis man kunne
overføre den succes og det store antal
deltagere der kan samles til alle de
kvindeløb løbeklubberne arrangerer
i løbet af året til kajaksporten, så jeg
håber at når vi afholder løbet igen
næste år – i både Øst og Vest – så får vi
rigtig mange flere deltagende kvinder
på banen. Løbet passer til alle – der
fokuseres ikke udelukkende på at ro
stærkt, og dermed kåres der heller ikke
nogen vinder. Tidstagning er kun en
ekstra service ;o)
Måske din deltagelse i dit første kvindeløb giver lyst til mere – når man først
har prøvet at starte i et felt med en
masse andre kajakroere giver det blod
på tanden!
Datoen for næste års løb er allerede
fastsat til 8. oktober 2011, så sæt
kryds i kalenderen!
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Julefrokost 2010

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Ida Jensen, Frisenborgvej 19, 8930 Randers NØ

