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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.

Jubilæumsglimt
Af Tommy Kjær
Lysglimt 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

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. 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 rendyrGLIMT #3 2010



kede 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
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
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- 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 naionalt 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

Kano- og 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 TdG-komiteen.
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!

I dagens anledning

Her ankommer Fmd. for Roklubben, Finn Jørgensen
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Klubmesterskaber 2010
At Tove Oldam

Sikken en dag! Meget ulig sidste års regn og ”storm” skinnede og
varmede solen - og vind, tja – der var en mindre brise, det var alt. Så
publikum flokkedes på kanten og var klar til at heppe på dette års
deltagere i klubmesterskaberne.
Annemette havde medbragt Beringklanen: Bror Morten og svigerinde
Pernille med børn – og havde indskrevet (læs: presset) dem til deltagelse.
Børnene hoppede ikke på limpinden.
Ærgerligt for dem – ikke nogen fødselsdagsgave denne gang, unger, lød
udmeldingen fra Annemette.
Spændingen stiger
Heidi har en dårlig nakke og måtte
melde fra. Synd for Heidi, men det øgede jo bestemt spændingen på damesiden. Heidi har jo haft dame-pokalen,
siden den blev stiftet for nogle år siden.
Der var fire tændte kvinder til start:
Jeanett, Annemette, Jill og Pernille.
I år var der som noget nyt også pokal
til ungdom (piger og drenge sammen
– fra det 13.-18. fyldte år) og børnene
(8-12 år).
Henrik Lanng var 17 år og 10-11 måneder – og ror dermed i ungdomklassen
efter vore klubmesterskabdefinitioner.
Han havde til det sidste handicapløb
netop roet 1 sekund hurtigere end den
gældende klubmester, Brian. Mere
spænding i luften…. Frisk og ung
kontra sej og rutineret? Store spekulationer før start: Hvad nu hvis Henrik
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vinder, skal han så både have herre- og
ungdoms-pokalen? Hmmm?
5 km
Selve klubmesterskabsløbet er på 5
km, handicapruten, med samlet start.
Første roer i mål, bliver klubmester.
Ét er at få folk i mål – værre er det, at
få ræset i gang. For der er altid én – og
sjovt nok altid den samme – og mere
pudsigt den gældende klubmester, der
ikke kan finde ud af at trække tilbage
over den imaginære streg for ikke at
tyvstarte. Så bissen blev skruet på
efter mange forsøg: ”Tilbage, Brian, vi
starter ikke før..!” Endelig lykkedes det
– ”Attention – go!”
Flemming drønede frem på inderbanen med en forhåbning om at hænge
på de to kamphaner.. Det lykkedes dog
ikke – Brian og Henrik lagde sig klart
i spidsen. I herre-feltet var ligeledes
Jørgen, Carsten Bøgh, Carsten (altså
Heidis, du ved?), Morten, Henrik Bach,
Chris og Peter Schmidt.
Ungdomsroere udover Henrik Lanng
var de trofaste klubmesterskabsdeltagere Sarina og Alexander.
Stefan var desværre eneste roer i
børneklassen, men pyt – han knoklede

mod sig selv, gennemførte de 2.500
m og vandt. Det var dejligt at se hans
overraskede ansigtsudtryk, da Tommy
senere overrakte guldmedaljen og den
nye, fine børnepokal. Den vakte virkelig glæde.
I dameklassen gav Jill og Annemette
den gas og lagde sig i spidsen med Pernille og Jeanett lidt efter. Jill og Annemette fulgtes pænt ad – og indrømmet
- på sidelinien var Eva og jeg bekymret
for om Annemettes skavanker kunne
klare tempoet. Morten lå lige bag de
to – og lod sig pace heraf. Annemette
lagde sig i spidsen, men blev lige før
mål overhalet af lillebror Morten, der
tydeligt nød situationen. Men Annemette roede sig altså så til guld og
pokalen. Og arm og skulder holdt
heldigvis.
Tilbage til herrerne: Brian og Henrik lå
i spidsen fra start, med Flemming og
Chris efter.
De to forreste kunne ikke nås og lå
MEGET tæt før målstregen. De mange
tilskuere heppede løs, det var meget
spændende – men Brian vandt pokalen – for 23. gang. Tak for god underholdning. Det løste jo problemet med
herre- eller ungdomspokal til Henrik.
Kap- og turkajakker er jo i samme klasse hér – og ikke opdelt. Så Chris vandt
jo en imaginær turklasse. (Lad dette
være en cadeau til en midlertidigt
”grumpy old man”, der gennem mange
år har vundet medaljer i TdG i turklassen i den respektive aldersklasse )
Det er jo en kendt sag, at Henrik Bach
af og til fristes til en lille svømmetur
under onsdagenes handicap, men
det plejer dog at være en udramatisk
affære. Til klubmesterskabet væltede

han atter under gangbroen, men denne
gang rev han sig på det tværgående
stykke under fodsparket og fik en lang
flænge i højre skinneben. Henrik er
jo sej, så han roede løbet færdig, gik
i bad, blev bandageret og begyndte
sammen med Jill at forsøge at finde
nummeret på skadestuen. Dét blev en
større historie at finde det rette nummer. Nummeret på skadestuen står nu
på opslagstavlen! Henrik fik fire sting
– og kom igen til jubilæumsreception
og fest.
Resultatet blev altså:
Herrer:
1.
Brian – pokal
2.
Flemming
3.
Chris
4.
Peter Schmidt
5.
Henrik Bach
6.
Jørgen
7.
Carsten
8.
Morten
Carsten Bøgh udgik af løbet.
Damer:
1.
Annemette - pokal
2.
Jill
3.
Pernille
4.
Jeanett
Ungdom:
1.
Henrik Lanng - pokal
2.
Alexander
3.
Sarina
Børn:
1.
Stefan Madsen - pokal
500 meter
Signe var på besøg og havde indvilliget
i, at være starter på 500 meter løbene
– ved 2. bro. Brian brokkede sig forinden og mente ikke, at hun havde tilGLIMT #3 2010



strækkelig pondus til at kunne forestå
så en alvorlig opgave. Hvad var da det
for noget sludder? Signe fik kun problem med én enkelt roer – Brian. Hvad
er der med dig, kære klubmester? Er
det de gamle konkurrence-gener, der
rykker på startstregen? Eva foreslog
humoristisk, at vi fremefter ikke blot
tog målfotos, men også startfotos.
Løbet blev afviklet i to gruppe: Damer, ungdom og børn først – herrerne
derefter.
Denne gang startede Henrik Lanng
i herregruppen. Med en helt ændret
opstilling i damegruppen og en ny deltager i børneklassen blev der tale om et
helt andet løb på kortbaneruten.
Der blev tæt ræs i første heat – i to
forskellige klasser, hvor Alexander,
Heidi og Helle kom godt fra start. På
målstregen vandt Alexander knebent
foran Heidi – virkelig et flot løb.
Ungdomsklassen blev vundet af
Alexander med Sarina derefter. De to
glæder sig til at sige tillykke til Henrik,
når han fylder 18 år.
I børneklassen stillede Anders op sammen med Stefan. Det var Anders 4.
gang på vandet, så forældrene Peter og
Helle var observerende – og Peter roede i nærheden, hvis der nu skulle ske
noget. Stefan vandt naturligvis klassen
i flot stil, men Anders klarede sig fint.
Hos herrerne blev der ligeledes rykket
rundt på placeringerne. Brian vandt
også her, men Henrik Lanng på 2.
pladsen og Carsten Bøgh som nummer
3.
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Resultater:
Herrer:
1.
Brian
2.
Henrik Lanng
3.
Carsten Bøgh
4.
Flemming
5.
Rolf, der lige kom på besøg
6.
Chris
7.
Peter Schmidt
8.
Carsten
9.
Jørgen
10.
Morten
Damer:
1.
Heidi
2.
Helle
Ungdom:
1.
Alexander
2.
Sarina
Børn:
1.
Stefan
2.
Anders

4érne blev luftet
Dagens afsluttende lege-løb blev i 4ére
med to hårde teams med de to hurtigste som styrmænd: Henrik Lanng/Peter/Carsten Bøgh/Flemming og Brian/
Jørgen/Chris/Rolf. Det var naturligvis
helt umuligt at tippe på en vinder på
forhånd – og også hér blev der tale om

at meget underholdende løb. Pointen
i en 4´er er, at de tre øvrige roere skal
følge styrmandens kadence - altså
sætte pagajen i vandet i samme side og
på nøjagtig samme tidspunkt for at få
det rette flow i kajakken.
Henrik Lanng ror jo med en meget høj
kadence. Og det viste sig at blive rigtig
underholdende at se på dén kajaks
fremdrift. De øvrige havde svært ved at
følge den høje kadence, så pagajerne
gik som møllehjul til stor moro for og
forundrede kommentarer fra tilskuerne.
I Brians kajak fulgtes de fint ad. Alligevel vandt Henriks team. Så fik han
alligevel lov at komme før Brian én
gang dén dag.
Tommy overrakte pokaler til de fire
klubmestre, rødvin som rødgul til
1.erne, hvidvin som sølv og rosévin
som bronze til de voksne og medaljer
til ungdom og børn – og en helt masse
ros og ære til resten.
Og så var der jubilæumsreception.
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Lørdag den 28. august blev klubbens kasserer Ida Jensen
og klubbens husmester Dennis Kristensen viet til hinanden i Dronningborg Kirke.
Vi ønsker jeg alt mulig lykke fremover!
10
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Fakkeloptog i Randersugen

D

ette års fakkeloptog gennem
havnen fredag aften i Randers-ugen blev en rigtig flot
oplevelse. Hele 24 veloplagte kajakroere var på vandet og anført af Carsten
Bøgh slangede vi os ind i havnen med
tændte fakler, roede et par ture rundt
og i ottetal, for derefter at ro udad havnen og hjemad på en lang række.
Det så superflot ud og medførte en del
kommentarer og klapsalver. Blandt
andet stod der nogen der til en af
kajakklubbens venner sagde:

”Vil du ikke godt sige til dem at det her
er den bedste oplevelse i Randersugen,
hvert år”. Sådan!
Hjemme i klubben igen blev der hygget med franskbrødsmadder og lækker
kage.
Lad os gøre det om igen næste år med
så mange roere til fakkeloptoget. Det
ser bare så godt ud
Annemette Bering

Fotos i dette nr. af Glimt er taget
af Maria Møller, Ejvind Ahrendsens bedre halvdel og redaktricen.
Joken ovenfor er gengivet med
tilladelse fra Morten Ingemann
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Ny indkøbsansvarlig
Efter mange, mange års indsats som klubbens indkøbsansvarlige har Hans
Victor Jensen nu overladt posten til Bodil Nielsen.
Hans har gennem tiderne bl.a. sørget for at vi altid har kaffe, the, toiletpapir, el-pærer, rengøringsmidler, øl/vand, lampeolie og meget andet på
lager.
Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at sige Hans mange tak for
indsatsen gennem disse mange år.

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

TING OG SAGER...
... har det med at forsvinde fra klubben i tiden.
Husk venligst, at hvis ’noget’ ikke er dit, så er det nok en andens, og derfor
bedes du venligst lade det ligge/stå/hænge eller lign.
I den forbindelse efterlyser Værftet deres boremaskine, som bedes returneret STRAKS da der ikke kan udføres reparationer uden den!
Vi har aldrig tidligere haft problemer med at have vores forskellige ting i
fred, og det er da en irriterende tanke at en klubkammerat ikke kan kende
forskel på dit og mit.
Så altså:
det der ikke er dit lader du bare ligge
– det er da en nem regel at huske. Ikke??!!

HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
– HUSK – HUSK
Husk venligst at rydde op efter dig selv, når du har arbejdet, eller lånt værktøj o.lign. på Værftet.
Det er ikke rimeligt at Materieludvalget skal starte med at rydde op, før de
kan komme i gang med at reparere kajakker.
Bestyrelsen

PARKERING VED KLUBBEN
I forbindelse med Naturskolens byggeprojekt vil parkeringsforholdene omkring klubben være stærkt begrænsede det næste stykke tid.
P-pladsen lige ved klubben vil være omdannet til byggeplads, så det er
muligt du er nødt til at parkere længere væk, fx. ved Materielgården eller hos
autolakereren på Hvidemøllevej.
PS: P-pladsen er, her d. 6. sept.,allerede gravet op.
GLIMT #3 2010
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VIL DU VÆRE
MATERIELUDVALGSFORMAND??
Værftet mangler et forbindelsesled til bestyrelsen, efter
Jarl Udsen er flyttet fra klubben.
Kunne du tænke dig at være en del af materieludvalget, som står for
diverse reparationer af skader på klubbådene, så henvend dig endelig til
et bestyrelsesmedlem.
Materieludvalget består hovedsageligt af Poul Borup, som er klubbens
uundværlige reparatør, med efterhånden mange års erfaring. Derudover
er der Ole Kjeldgaard, som også har stor erfaring med reparationer,
Knud-Erik Kristensen, Peter Laugesen samt Anne Marie Pape som er helt
ny i udvalget .
Materieludvalgsformandens ’job’ er:
• Indkalde og afholde planlægningsmøder for udvalgets medlemmer.
• (Traditionen er et hyggeligt morgenmøde med kaffe og brød - men
det bestemmer du selv)
• Indkøb af materialer og værktøj som er nødvendigt for at reparationerne kan udføres optimalt (i samråd med klubbens bestyrelse)
• Opfølgning på opgaver og aftaler
Derudover vil en kort opdatering om udvalgets arbejde til bestyrelsesmøderne være rart, så vi i bestyrelsen kan følge en lille smule med i, hvad
der sker i udvalget.
Deltagelse i udvalgets reparationsarbejde vil selvfølgelig også være en
fordel, men ikke et krav.
På bestyrelsens vegne
Jeanett
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Kalender

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

September

25

Pudse/polerdag. Se opslag i klubben med beskrivelse
af opgaver

26.

Kajakrally i Hobro

Oktober
2.

12.00

Fællesroning. Følgende lørdage kl. 14.00

2.

14.00

Standerstrygning

9.

9.00
-14.00

Kvindekajakløb _ Støt brysterne

9.
23.

Fællesroning aflyst pga kvindeløb
19.00

Fuldmåneroning

November
21

19.00

Fuldmåneroning

December
4.

18.00 Julefrokost

21.

19.00 Fuldmåneroning

31.

12.00 Nytårsråning efterfulgt af boblevand og kransekage

Faste ugentlige arrangementer
Startdato
02.10.

16

Fælles lørdagsroning, badeklub og sauna
2. oktober starter vi kl. 12.00.
Følgende lørdage går vi i bådene kl. 14.00

04.10

19.00 Svømning på Tirsdalens skole
- 20.30 (Fortsætter året ud og til og med april 2011)

04.10

20.30
Kajakpolo
- 22.00 (fortsætter året ud og til april 2011)
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Lidt om svømmehals-aktiviteterne i den
kommende sæson 2010/2011
i Tirsdalens Skoles svømmehal
Af (kano) Lars
Livreddere
Inden vi tager fat på svømmesæsonen
2010/2011 finder jeg det MEGET VÆSENTLIGT at erindre om, at en af de
vigtigste forudsætninger for at vi kan
have vore populære svømmeaftener er
at vi har livreddere til at varetage den
frivillige tjans på bassinkanten hver
mandag aften i hele sæsonen. I den
forbindelse skal der lyde en stor tak
til nuværende og tidligere livreddere
i Kano- og kajakklubben Gudenaa
for den indsats I har gjort i klubben
– en indsats der har gjort det muligt
for klubben at afholde faste ugentlige
svømmeaftener i en lang årerække!
Aktuelt har vi et stærkt team af
livreddere. Dette blot for at beskrive
de faktiske forhold og IKKE for at
anspore medlemmerne til at tænke at
”så behøver jeg jo ikke at melde mig til
det.” Grunden til at teamet er stærkt er
netop at der til stadighed tilføres nye
livreddere der kan indgå i vagtplanen
og således gør det forholdsvis attraktivt i form af at belastningsgraden
for den enkelte livredder rammer et
acceptabelt niveau. Derfor skal min
opfordring lyde: Hvis du er 17 år eller
derover og kan tage bassinprøven bør
du kraftigt overveje at indgå i korpset
af kompetente livreddere i Kano- og

kajakklubben Gudenaa. Henvend dig
trygt til mig (kano-Lars – se min mail
og/eller mobil-nr i klubbladet).
Sæson
Vi går imod sensommeren og inden
længe er det oktober. Svømme- og
kajakpolo-sæsonen er lige om hjørnet. Igen i år danner Tirsdalens Skoles
svømmehal rammen om disse aktiviteter, ligesom de sædvanen tro, er fastsat
til mandag aften. Sæsonens længde er
som de tidligere år bestemt fra den første mandag i oktober 2010 til den sidste
mandag i april 2011.
Vores første aften er således mandag
den 4. oktober 2010 og vores sidste
aften er mandag den 11. april 2011 idet
de to sidste mandage i april falder i
påskeferien og derved bortfalder. I
ovenstående periode er kun undtaget
de mandage hvor skolen er lukket pga.
skoleferie (dvs. i efterårsferien, mandag
d. 18/10-2010, i juleferien, mandag d.
27/12-2010 samt i vinterferien, mandag
d. 14/2-2011).
Svømning
Svømmetiden om mandagen er i tidsrummet fra kl. 19.00-20.30. Derefter
er der kajakpolo fra kl. 20.30-22.00.
Denne fordeling sikrer igen i år medGLIMT #3 2010
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lemmerne muligheden for 1½ times
svømning.
I de 1½ times svømning fra 19.00-20.30
plejer vi at kunne tilgodese flere behov
for udfoldelse i svømmehallen. Der er
udarbejdet nedenstående retningslinier i forbindelse med denne svømmetid. Retningslinierne er vejledende.
Ved tvivlsspørgsmål er det livredderens anvisning der skal følges.

I svømmehallen skal livredderens
anvisninger ALTID respekteres.
Ved på forhånd at planlægge aktiviteterne på denne måde er det tanken
at vi sikrer at alle medlemmer drager
størst mulig nytte af svømmehallen
(ingen går forgæves, man ved hvornår
givne aktiviteter afvikles og vælger
hvad man går efter).

Vejledende retningslinjer
Aktivitet

Tidsrum

Banesvømning

19.00 . 20.30

Leg m.m.

19.00 - 20.00

Udspring

19.30 - 20.30 (ALTID efter livredderens anvisning)

Entringsøvelser mv

19,.00 - 20.30 (den første svømmemandag i måneden)

Kajakpolo
Kajakpolosæsonen følger svømmesæsonen hele vejen fra første mandag i
oktober til sidste mandag i april. Her
er kajakpolotiden fra 20.30-22.00.

Der ud over er svømmehallen reserveret fem mandage i maj måned 2011 til
kajakpolo i tidsrummet 19.00-21.00.

Transportbøjler til 1 kajak
Ovalt beslag til kajakker til montering på tagbagagebæreren, så du undgår,
at kajakken rykker sig til en af siderne på biltaget. Kajakken ligger på siden,
hvor den er stærkest. Øje i toppen af beslaget gør fastspænding lettere.
Plastikbelægning der beskytter kajakken mod ridser. Skal monteres med
skruenøgle/svensknøgle!
Pris: kr. 335,- (brugt én gang til hjemtransport af vores nye klubkajak fra
Struer)
Henvendelse: Jeanett på mobil: 51 29 08 29, eller mail@jeanettnielsen
18
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PUDSE-/POLER DAG!

Lørdag den 25. september kl. 9.00
Vi starter med morgenmad og går derefter i gang med
rens og polering af de kajakker der trænger

Har vi tid renser vi også bådepladsen for ukrudt, og gør hovedrent i baderummene.
Mød op og hjælp med at vedligeholde din klub!
Vi spiser frokost i løbet af dagen og hygger os, der er bestilt
godt vejr til dagen.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Kano- og kajakklubben Gudenå inviterer i samarbejde med Dansk
Kano & Kajakforbund og Kræftens Bekæmpelse til

Kvindekajakløb - 9.oktober 2010
”Støt Brysterne”
Kvindekajakløbet er et trimløb. Formålet med løbet er, at indsamle
penge til Kræftens Bekæmpelses landsdækkende kampagne ”Støt Brysterne”, og samtidig få flere kvinder til at deltage i kajakløb.
Løbet er åbent for kvinder i alle aldre, som har lyst til at ro en tur
sammen i de smukke omgivelser på Gudenåen og derved støtte kampen mod
brystkræft.
Det er muligt at deltage i alle typer af kajakker og kanoer.
Distancer: 2 ruter: En kort på 8 km eller en lang på 16 km.
Tilmelding: Via Kalenderen på www.kano‐kajak.dk senest d. 1. oktober
2010,
Startgebyr kr. 150,- Eftertilmelding på dagen kr. 200,Langærmet Craft Pro Zero Extreme løbstrøje med logo bestilles ved tilmelding kr. 250,-.

Hele startgebyret samt overskud fra salg af løbstrøjer o.lign.
går til ”Støt Brysterne” kampagnen.
Tid og sted: Start og mål ved Kano- og Kajakklubben Gudenå,
		
Gudenåvej 30 A, 8900 Randers C
Udlevering af startnumre 9.00-10.30
Instruktion kl. 10.30
Samlet start kl. 11.00, tidtagning stopper kl. 14.00
Præmier: Der vil være lodtrækningspræmier på startnumrene fra vores
sponsorer.
Det vil i forbindelse med løbet være muligt at købe hjemmebagt kage,
drikkevarer og ”Støt Brysterne”-varer fra Kræftens Bekæmpelse til
yderst rimelige støttepriser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til koordinator for løbet: Jeanett Nielsen på mail gudenaakajak@gmail.com.
22
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Sommertur på Skjern Å
Af Ejvind Ahrendsen og Poul Ibsen-From

Det har længe været en fristelse at komme ud at ro på en anden å
end Gudenå og Nørreåen. Faktisk var det ret fristende at prøve at ro
på Skjern Å fordi den var så stor. Det ville være rart at have selskab,
men det viste sig hurtigt, at hverdagen med dens mange opgaver
satte begrænsninger for, hvem der kunne deltage. Efter lidt snak
frem og tilbage fandt vi frem til nogle dage, hvor vi begge syntes vi
kunne tage af sted.
Der er begrænsninger på antallet af
kanoer og kajakker, der må sejle på
Skjern Å, så det er nødvendigt at købe
mærker for hver dag man ønsker at
sejle på åen. Den weekend, vi ville
vælge, var udsolgt (!), så vi valgte et par
hverdage. Med to kajakker på taget af
Ejvinds bil gik turen til Vester Mølle
dambrug ved Rørbæk sø, hvor Ejvinds
kone Åse serverede kaffe til frokosten
inden vi tog af sted.
Nedersø og Kulsø lå spejlblanke da vi
startede. Selve åen var ikke ret bred,
men vi have jo også valgt at begynde
turen så langt oppe ad åens løb som
muligt. Inden længe kom den første
regnbyge, så da vi nåede den første
overbæring ved Hastrup Mølle var vi

ved at være våde. En skoleklasse med
halvstore elever var ved at bære deres
kanoer over, og som de flinke mennesker vi nu er, gav vi dem foran os
en hånd med, så de kunne komme i
vandet – og dermed give plads til at
vi også kunne få vores kajakker sat i
vandet. Åens vand er stemmet op med
to dæmninger, så vandet fra søerne
M.E.S. Søen og Brande Elværks Sø har
kunnet bruges til el-produktion. Ved
den ene af de to overbæringer ved de
gamle vandkraftværker så vi de første
spor efter de foregående dages voldsomme regnvejr, idet kun den ene side
af bådebroen, hvorfra vi satte kajakkerne i vandet, hang fast i stolperne.
På den måde havde vi fornøjelsen af at
skulle sætte kajakkerne i vandet fra en
GLIMT #3 2010
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våd, glat, hældende og vippende bådebro. Senere kom vi forbi mange andre
små bådebroer, som vandet enten
havde rykket helt løs eller som stod
i en vinkel på 45 grader i forhold til
den oprindelige position. Efter at have
passeret Brande Camping kom vi forbi
et par borde med tilhørende bænke,
som stod mellem træerne i vandkanten, hvor nu åens vand havde efterladt
dem, da åen gik over sine bredder ved
de voldsomme skybrud nogle dage
forinden.
Det kan godt være, at Skjern Åen er
den å i landet, med den største vandføring, men på åløbets øverste del er det
også et ret smalt vandløb med træer
hængende tværs over hele vandløbets
bredde og ned i vandet. Strømmen er
stærk, og svingene mange og ofte 180
grader rundt. På nogle vandstandsmålere kunne vi se, at vandstanden
var 40 centimeter højere end normalt,
og derfor stod nogle af træerne langs
bredderne derfor ude i strømmen.
Med de lavthængende grene fra breddens træer og med væltede træer og
tykke grene hængende ud over åen gav
den stærke strøm mange udfordringer.
Ofte gjorde de nedhængende grene, at
vi skulle ret tæt på åens sving, inden
vi kunne se at vandløbet skiftede
retning – og inden vi kunne se om åen
svingede til højre eller venstre. Når
man følger hovedstrømmen, kommer man tæt på den ene bred – med
efterfølgende risiko for at kajakkens
stævn bliver indfanget af breddens
træer. Nogle steder var udformningen
af åens løb sådan, at der på strømsiden
dannedes en større strømhvirvel, stor
24
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nok til at man skulle bruge godt med
kræfter for at kajakken ikke skulle blive
drejet med rundt, og man dermed var
nødt til at bruge energi på at skodde
– meget - for at få den rette kurs igen.
Holdt man sig derimod tæt til læsiden
på den modsatte bred, trak den svage,
næsten modsatrettede, strøm kajakkens stævn ind mod åens bred mens
kajakkens bagende, der stadig var ude i
den stærke strøm, fortsat blev hvirvlet
af sted af vandets voldsomme fart. Det
var rigtig sjovt og ganske udfordrende
at følge svingene. Ofte kunne man
styre hen mod en åbning, hvor der
lige var plads til en kajakroers hoved,
mellem de nedhængende grene i en
trækrone, for et øjeblik efter blot at
finde ud af, at noget på bunden skabte
en strøm gående på tværs, så man bare
passerede et andet sted end planlagt
- og så var det ellers bare med at passe
på eventuelle store grene i den nedhængende trækrone, som man susede
igennem. I det hele taget var det rigtig
mange gange, hvor vi var nødt til på
det nærmeste at krybe under eller liste
udenom store grene, træer eller hele
trækroner, der hang ned i vandet, eller
som lå og flød i vandet.
På Hytten Dambrug fortalte ejeren af
dambruget, at vandet var steget med
40 centimeter i timen under skybruddet ugen forinden. De havde prøvet at
beskytte dambruget med sandsække,
men vandet var bare skyllet hen over
hele dambruget. Resultatet var, at de
små fisk og de store fisk fra de forskellige fiskedamme var blevet blandet
– og at omkring to tons fisk var sluppet
ud. Resultatet af al det her ekstra vand

kunne vi mærke. Med meget ekstra
vand i åen, var der stort set ingen
plads under de broer vi skulle passere.
Nogle gange kunne turen under en
bro klares ved at bøje hovedet helt ned
over kajakken, så man ikke kunne se
noget som helst – andre gange måtte
man over broen. For en skoleklasse
med relativt små børn – vel omkring
5. eller 6. klasse - på kanotur gav det
en oplevelse ud over det sædvanlige
for nogle af dem, for kombinationen
af den stærke strøm og en lav bro, som
deres kano ikke kunne komme under,
førte til, at kanoen blev fyldt med vand
og et af børnene røg i vandet. Hængende i sin redningsvest midt ude i
åen – som vel at mærke ikke var meget
bredere end kajakken var lang – sejlede
han for fuld fart ned mod næste sving
på åen, hvor der heldigvis stod en lærer
parat til at fiske ham op. Senere viste
det sig, at lærerne havde sørget for at
børnene kunne overnatte på en efterskole i stedet for som planlagt i telt på
en rasteplads.
Vi overnattede på Sandfeld Rast, en
udmærket rasteplads ved åens bred.
På rastepladsen er der borde og bænke
med tag over. De sidste dages vand og
den høje vandstand i åen gjorde det
dog nødvendigt at have gummistøvler på, for der stod klart vand under
bænkene. Vi valgte at slå teltene op
i en lysning lidt højere oppe mellem
træerne. Natten bød på skiftende regn
og et stormvejr så voldsomt, at man
spekulerede på, om træerne mon ville
blive stående. Det blev de.
Dagen efter bød det nu lidt bredere

vandløb fortsat på mange skarpe hårnålesving, og der var fortsat mange
store grene og træer i åløbets kraftige
strøm. Når der ligger sådan en dynge
grene midt i det hele, løber vandet
både til højre og til venstre for grenene. Den ene side kunne være helt
lukket af på grund af hængende træstammer, mens der på den anden side
måske kun var en passage på omkring
en meter eller halvanden. Denne passage skulle man så ro frem til, nogle
gange på tværs af strømmen, hvorefter
kajakken skulle drejes, så man kunne
komme videre med strømmen i stedet
for at blive hængende med stævnen
inde i breddens bevoksning. Det lykkedes i reglen – men nogle gange blev
kajakkens stævn fanget ind af bredden
eller af grenene, hvorefter strømmen
pressede kajakken på tværs af vandløbet. Det resulterede af og til i en tur
hele kompasset rundt, før turen kunne
gå videre. Senere, da åen blev noget
bredere, hændte det et par gange, at vi
blev hængende som et stykke drivgods
foran en trækrone midt i den stærke
strøm. Det er ikke en særlig rar stilling at hænge i. Med grene og blade i
ansigtet og støvet fra lavet på grenene
i næsen og kajakken sidelæns på vej
ind under et havareret træ kan pagajen
kun bruges på den ene side af kajakken. Så må man trække sig lidt fremad
med grenene i vandet, samtidig med at
man sørger for at blive i kajakken. Det
ganske rart, når man er kommet fri at
sådan en overdimensioneret fuglerede
igen.
Til trods for den voldsomme strøm
viste det sig, at vi kun kom af sted med
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5 – 6 kilometer i timen, men hvad
vi ikke havde i hastighed havde vi til
gengæld af udfordringer og oplevelser.
Resultatet var, at i stedet for at nå frem
til Gjalbækbro, måtte vi overnatte på
Sdr Felding Camping, hvor vi ved ankomsten roede ind ovenpå den vanddækkede bådebro. Udmærket plads. På
den måde så vi, at det både var muligt
at lave en primitur og en luksustur.
Efter Sdr. Felding Camping ændrede
landskabet karakter. I stedet for den
tætte bevoksning med bakker, hvor
åen havde gravet stejle skrænter, bliver
landskabet nu helt fladt. Kæmpestore
bondegårde, flade enge og en bred å,
der snor sig i store brede buer. Stadig
megen strøm, men ikke læ overhovedet for den stride kuling – 17 m/sek.
-, der stod ind fra vest. Det gav udfordringer af en helt anden art. Det var
simpelthen et slid at ro op mod vinden.
Den stærke strøm og den kraftige vind
den modsatte vej rejste nogle steder
bølger, men når man holdt sig inde ved
kanten af åen generede bølgerne ikke.
Til gengæld kunne den voldsomme
modvind mærkes i armene, så på et
tidspunkt var det meget tiltrængt med
et hvil. Med kajakkerne trukket op på
en lille holm ti centimeter over åens
vand blev der tilstrækkeligt læ for blæsten til at vi kunne brygge en kop kaffe
på trangiaen til frokosten, mens vi sad
mellem åen og de oversvømmede enge
og hvilede armene.
Egentlig var det meningen at turen
skulle gå til Skaven Strand i Ringkøbing fjord, men på grund af den stærke
blæst ændrede vi planerne og gik ind
26
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til Skjern Å bådehavn. Endnu en gang
måtte vi konstatere, at vandstanden
var usædvanligt høj. Vi skulle under
bro for at komme ind til bådehavnen,
men kun kajakkerne kunne gå under. På grund af sivene langs bredden
kunne vi ikke gå i land før broen, så vi
måtte kravle under broens rækværk og
op på broen fra kajakkerne, og derefter
ned i dem igen på den anden side af
broen.
Og så var der bare tilbage at vente på at
Åse og Ulla kom med eftermiddagskaffe (luksus) og transport hjem efter en
fantastisk tur gennem et smukt og varieret landskab på en å, hvor strømmen
nok var lidt vildere end sædvanligt.
PS:
(Et k0rt over strækningen på Skjern Å
kan ses på nettet her:
http://www.sk-kano.dk/images/kanofart_folder_web.pdf)

Stafetten: Niels-Ulrik Teisner

Her skulle egentligt have været en lang og spændende historie om
Jeppes vej fra lille dreng i børnekajak og med en alt for stor pagaj til
stor dreng, som nu er vokset ud af sin alt for lille kajak, og hvordan
han inden da nåede at vinde bronze i Tour de Gudenå.
Nu er han på efterskole og har slet ikke
tid til at tænke på kajak. Men I skal da
ikke snydes for en historie.
Så jeg har samlet stafetten op og vil nu
prøve at grave lidt i min hukommelse
og se hvad der dukker frem.
Kodeordet er: ”Muligheder”. Det er lige
præcis hvad kajakroning og medlemskab af klubben giver: muligheder for
en masse oplevelser og mange gode
timer i selskab med andre roere eller i
sit eget selskab.
For et par år siden var jeg på kursus
et par dage i det nordlige Sjælland og
boede på hotel i Vedbæk. Jeg gik tur
langs havnen og fandt blandt sejlere og
surfere også en kajakklub. Jeg snak-

kede med et par roere, men måtte
beklage at jeg hverken havde tøj eller
udstyr med til at ro. Det var nu ikke
noget problem, de fandt både noget tøj
og kajak og pagaj frem til mig og snart
sad jeg ude på Øresund på det herligste stille vand og var på vej til Rungsted
havn. Undervejs var der den flotteste
udsigt til strandvejsvillaer og længere ude på vandet et stort tre-mastet
sejlskib. Måske Skoleskibet Danmark?
Vi mødte også en kajakroer på vej ind
til sin strandvejsvilla. Han var på vej
hjem fra arbejde, fortalte de andre. Nå,
sådan kan man altså også komme frem
og tilbage fra arbejde, når vejret ellers
er til det.
Vi holdt pause i Rungsted havn, fik noget drikke og roede så hjemad. Tilbage
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i klubhuset fik vi snakket noget mere,
selvfølgelig lovede jeg mine værter, at
såfremt de kommer til Randers, så kan
de også komme med på Gudenåen.
Mine kursuskolleger tilbage på hotellet
måtte undvære mit selskab den aften,
men de kunne godt forstå, at jeg havde
benyttet mig af denne mulighed for at
ro en tur på Øresund.
På Sydfyn, hvor jeg stammer fra, bor
min tante og onkel. De er helt uden
min påvirkning også bidt af kajakroning. Havkajak forstås!
Det med at gå ud og købe havkajakker
af plastic og glasfiber det kan enhver jo
gøre! Næ nej, så hellere bygge sin egen
kajak efter grønlandsk model. Og så
laver man da også sin egen pagaj. Prøv
at tage et kig på www.havkajak-malik.
dk .
Min bror Frederik bor i Vejle og ror
også kajak, han har en Nelo Escape,
som han ror med på Vejle Fjord og alle
mulige andre steder.
Se så er det jo ligetil at lave en familiebegivenhed ud af det. I foreløbigt 3-4
år har vi mødtes 3. weekend i september og ror sammen. Det er nemlig
sådan, at vi har aftalt med vejrguderne,
at 3. weekend i september bliver det
helt fantastisk vejr at ro i. Stille vand,
lunt og høj himmel. Den aftale har de
hidtil overholdt flot. Tak for det!
Det giver mulighed for at prøve højst
forskelligt rofarvand, og lade sig inspirere af andre roere. Signe havde sidste
år en rigtig god tur på Vejle fjord. Det
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er jo noget ganske andet end den sædvanlige tur med børneholdet.
Det er næsten magisk som ordet
”kajak” kan løse op og sætte gang i en
samtale. Mange har selv erfaring af
en eller anden slags med kajakroning.
Andre har set kajakroere og kunne selv
godt tænke sig at prøve.
”Jamen, er det ikke svært at holde
balancen?”
”Nej, ikke når man først har lært det
– hø hø”.
”Hvad sker der hvis man vælter?”
”Så bli’r man våd!” ”Nå ja så tørrer man
vel igen”.
Og sådan fortsætter samtalen og inden
aftenen er gået, har man samlet folk
nok sammen til et begynderhold. Dog
går det sjældent så galt. Der er jo også
alle mulige andre ting man skal.
Jeg håber dette kan vække lidt appetit
og inspirere nogen til at gribe muligheden, når den er der. Det er utvivlsomt spændende at læse om andres
eksotiske oplevelser langt fra de danske vande, men mindre kan også gøre
det. Prøv blot at bevæge dig en smule
uden for dit daglige rofarvand.
Jeg slutter hermed min beretning og
benytter mig af muligheden for at give
stafetten videre til Pernille Bering.

Turen til Sverige 2010
Af Frederikke Nedergaard
Vores tur startede mandag morgen. Eigil Jørgensen kom hjem til os i hans

lille sølvgrå bil. Vi var kommet hjem fra Tyrkiet natten til mandag, så vi var
alle sammen meget trætte.
Vi brugte rimelig lang tid på at få al
vores bagage ind i den lille bil, og vi
blev til sidst enige om at hvis vi kørte
galt ville vi ikke komme til skade for al
vores bagage ville tage slaget. Vi tog til
Frederikshavn, hvor vi sejlede sammen
med Annemette Bering, Anne Birgitte,
Mathias og Cecilie.
Vi kom der over
mandag eftermiddag hvor de fleste
allerede var kommet.
Vi slog vores telt op
og brugte resten af
dagen på at slappe
af og snakke med de
andre. Jeg var lidt
skeptisk i starten fordi jeg følte at der ikke
var nogen på min alder men det ændrede
sig dog hurtigt. De
fleste af dagene gik
med at bade, slappe
af, spille kort og jeg
fik også svømmet en
lille smule. Der var
dog nogle af dagene
hvor vi kørte ind
til byen eller andre
steder hen. Vi var
både ved sluserne, på

slikfabrikken, inde i Bengtfors hvor vi
fik en alt for stor is.
Om aften når de fleste voksne var gået i
seng sad ”de unge” indenfor og spillede
kort, gik igennem kosten og alt muligt
andet, hvilket var meget hyggeligt bort
set fra man blev sendt i seng alt for
tidligt af ens far!
En af de sidste dage var
vi ude og spille bold i
kajakker, det gik meget
bedre end jeg havde
troet og det var meget
sjovt. Vi var ikke så
gode til det i starten
men i slutningen var vi
ret gode.

Jan som vi kender ham

Da vi skulle pakke
vores telt ned om lørdagen havde vi nogle
problemer med at få
pløkkerne op fordi jeg
var kommet til at slå
dem lidt for hårdt ned
i jorden. Så det tog os
lidt længere tid end vi
havde troet.
Vi kørte af sted fra
campingpladsen tidligt
på eftermiddagen, ca. 8
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vi igen og igen mens alle de andre sov.
Da der var 15 min tilbage af turen sagde
vi farvel til hinanden og gik ned mod
bilerne. Da vi kom ud af færgen faldt
jeg med det samme i søvn.
Sverige - jeg er klar til at tage af sted
igen næste år (skal bare lige have
overtalt min far til at tage af sted igen
næste år).

timer før vores færge gik.
Da vi kørte til Göteborg var det Mathias der førte an og han fik også givet
os en rundtur inde i centrum da han
kørte i den samme cirkel op til flere
gange. Vi fik vadet det meste af Göteborg centrum rundt og vi blev til sidst
meget trætte. Vi fik også slappet meget
af inde i en park der ikke lå så langt fra
der hvor vi skulle spise aftensmad.
Da vi var henne ved færgen og ventede
på at komme ombord sad Mathias, Annemette, Anne Birgitte, Eigil, Caroline
og Bo inde i bilerne og halvsov/slappede af, mens Cecilie og jeg sad ude på
vejen og spille kort.
Da vi kom ombord på færgen lærte
Cecilie mig en ny kabale og den lagde
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75-års jubilæumsdagmed nye kajakker og 4’eren på vandet

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

