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Så faldt sommeren - kun første heat 
forhåbentlig! - atter engang i april. 

Hvilken fantastisk start på sæsonen 
med en lang varm og solrig påske. Maj 
blegnede lidt, hvilket medførte at jeg 
havde det vejrmæssigt ringeste kursus, 
jeg ka’ huske. Til gengæld var det 
nogle ihærdige og hyggelige begyn-
dere, der tog vejret i stiv arm. Med juni 
er det gode vejr vendt stærkt tilbage 
- indtil nu i hvert fald. Der har således 
ikke været særlig mange undskyldnin-
ger for ikke at komme på vandet dette 
forår - jeg håber I også har nydt det! 

Sæsonen blev skudt i gang med 
standerhejsningen den 2. april, hvor 
der også blev pudset og poleret, så 
klubbens kajakker var klar til sæson-
starten. Martin og co havde forberedt 
dagen på fineste vis ved at have vasket 
og klargjort kajakkerne, så det var lige 
til at gå i gang med poleringen.

Så havde vi praktisk weekend. Det 
var der desværre alt for få, der duk-

kede op til, trods det at opslag i klub 
og på hjemmeside var i rigtig god tid 
denne gang. Vi havde netop understre-
get at man selvfølgelig ikke behøvede 
at komme hele weekenden - nogle få 
timer en for- eller eftermiddag ville 
også være fint. Men det var igen de 
få, der arbejdede meget, hvor det ville 
have været meget sjovere for alle, hvis 
det havde været de mange, der hver 
især bare havde ydet lidt...Men der blev 
rengjort, malet - så vægge og lofter 
fremstår næsten som ny, renset fliser, 
lavet parkeringspladser til trailerne, re-
pareret bådbroer, monteret udsugning 
i herrenes bruserum o.m.a. Tusind tak 
til de der mødte frem og gav en hånd 
med. 

Vi startede vores torsdagsroning op 
den 28. april – en aften der retter sig 
mod sidste års begyndere og mod alle 
andre, der gerne lige vil ha’ en instruk-
tør med den/de første ture efter en 
lang vinter. Der er lidt varierende frem-
møde men det er rart at se ”dem” fra 

Sommerlysglimt
af Tommy Kjær
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sidste år igen. Vi fastholder torsdags-
roningen helt til sommerferien, så også 
dette års begyndere har mulighed for 
at få nogle flere ture med instruktør, 
hvor der måske kan rettes lidt mere på 
teknikken.

Og netop begynderkurser er der 
allerede afviklet to af. Størstedelen 
af kursisterne har heldigvis valgt at 
melde sig ind i klubben efter kurset for 
at fortsætte med at dyrke vores dejlige 
sport.

Lige inden det første begynderkursus 
havde vi arrangeret teknikkursus 
med Peter fra Ry. Jeg har fået nogle 
særdeles fine tilbagemeldinger fra 
kursisterne, hvor Peter har fået meget 
ros for dagen. Der blev snakket udstyr 
– kajakker og pagaj-skivning, der blev 
filmet og den enkelte roers teknik – el-
ler mangel på samme ;-) blev gransket. 
Supergodt arrangement, som vi selvføl-
gelig vil tage op igen.

Handicap’en startede den onsdag den 
4. maj. Det er fortsat grundelementet i 
vores klubaften, hvor alle medlemmer 
er meget velkomne – også selvom man 
ikke ror med. Som noget nyt i år afslut-
tes begynderkurserne med deltagelse 
i en handicap og selvfølgelig efterføl-
gende hygge, så begyndere og ”gamle” 
medlemmer får chance for at hilse på 
hinanden. Over-grillpølsemedbrød-
mester Annemette står for serveringen 
efter roturen. Og til jer nye roere: Jeg 
håber ikke, at I blot nøjes med den ene 
tur, der er indlagt i kurset, men at I 
også fremover møder op denne aften. 
Det er en rigtig hyggelig aften og det 

giver jer en rigtig god mulighed for at 
møde andre klubmedlemmer. 

Den 25. juni holder vi midsommer-
fest i klubben. Vi har igen valgt at 
lægge festen i forbindelse med week-
enden af hensyn til børn – og voksne... 
Mere herom på hjemmesiden og på 
opslagstavlen

Efter sommerferien, som for nogles 
vedkommende går til Jan og Eva-Lena 
i Högsbyn i Sverige, deltager vi også i 
år Randers Ugen med vores fakkelop-
tog - det er den sidste fredag i Randers 
Ugen. Der kommer opslag herom på 
hjemmesiden og i klubben i god tid 
inden da.

Så er der klubmesterskaber den før-
ste lørdag i september. Der starter 
vi med pudse-polering kl. 09.00, så de 
værste spor af sæsonens brug bliver 
fjernet – uanset aftørring efter hver tur 
bliver der alligevel rester af snavs og 
alger siddende på kajakkerne og det er 
med at få det fjernet inden kajakkerne 
kommer til at ligger mere stille i vin-
terhalvåret. Venter vi til foråret sidder 
skidtet nemlig RIGTIG godt fast! Og 
kl 12.00 starter klubmesterskaberne og 
der kommer mere om disse på hjem-
meside og opslagstavle efter sommer-
ferien.

Én uge senere er der Tour de Gu-
denaa. Det traditionsrige løb byder på 
distancer for alle roere, men hvis du 
planlægger at deltage, sørg da for at få 
nogle ro-kilometer på bagen. Et godt 
udgangspunkt for de lange distancer 
er at have mindst 500 km på rokortet. 
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Klubmesterskaber
Lørdag d. 3. september, start kl. 12

Pokaler på højkant i følgende roklasser:
5000 m for herrer, 5000 m for damer, 5000 m for ungdom ( 13 - 18 
år, piger og drenge) og 2500 m for børn (8 - 12 år)

500 m for herrer, 500 m for damer, 500 m for ungdom (13-18 år, 
piger og drenge) og 500 mfor børn (8 - 12 år)

Konkurrencen er for ALLE. Jo flere jo sjovere.
Vælg din yndlingskajak, kom ned og vær med!

De korte distancer er ikke så krævende. 
MEN det er dog en fordel at være tryg 
i bølger, da første del af turen går over 
Juelsø, hvor blæsten godt drille en gang 
imellem. 
Hvis man gerne vil vide mere om 
Tour’en, er der mange relevante infor-
mationer at finde på Tour de Gudenaa 
komiteens hjemmeside, www.tour-
degudenaa.dk. Invitationen til løbet 
plejer at dukke op lige omkring som-
merferien og den vil blive slået op på 
opslagstavlen. Onsdagen inden løbet 
- efter handicap - holder vi et lille 
informations- og koordinationsmø-
de, som især er vigtigt for de roere, 
der ikke tidligere har roet løbet.

Som mange af jer nok har bemærket 
har vi haft visse ”mindre” ;-) proble-
mer med varmtvands-forsyningen i 
klubben. Det arbejdes der fortsat på og 
jeg håber, jeg kan få overtalt Randers 
Kommune til at være medinvestor i et 

nyt og mere energirigtigt (og stabilt) 
system til varmtvandsproduktionen i 
klubben.

Til slut vil jeg benytte lejligheden 
til at byde velkommen til de nye 
klubmedlemmer, der har meldt sig 
ind i klubben efter afholdelse af vores 
begynderkurser. Jeg håber og tror, 
at I vil få rigtig meget fornøjelse af 
kajakroningen. Og husk på, at selvom 
man kun sidder én i kajakken, kom-
mer en stor del af hyggen og det sjove 
først rigtig i spil, når man ror sammen 
med andre klubmedlemmer. Jeg håber 
også, at I vil benytte jer af og deltage i 
de mange andre aktiviteter og arrange-
menter, vi har i klubben både som-
mer og vinter. Husk derfor at holde 
jer orienteret på vores hjemmeside og 
også på opslagstavlen, når I kommer i 
klubben.

Tommy, juni 2010

                                   GLIMT  #1 2011 5



 

6 GLIMT  #1 2011



                                   GLIMT  #1 2011 7



 

8 GLIMT  #1 2011



Dato Start Måned
kl. Juli

Uge 29 Klubtur til Högsbyn, Sverige

August
09 19.00 Efterårs handicaproning starter
19 Fakkelroning i Randersugen - tilmelding på liste i klub-

huset

September
03 09-12 Pudse- og polerdag
03 12 Klubmesterskaber
07 Orientering for deltagere i Tour de Gudenaa.

Tjek opslagstavlen i klubhuset
10. - 11 Tour de Gudenaa

Faste ugentlige arrangementer
Onsdage 19.00 Handicaproning for alle

Fællesroning
Efter standerstrygning i oktober bliver der fra klubbens 
side organiseret fællesroning om lørdagen.

Når klubben arrangerer er du sikker på at der altid er 
mindst én erfaren roer som deltager.

Børneroning (Kontakt Niels-Ulrik)
Familieroning (Kontakt Niels-Ulrik)

Tjek altid vores kalender på nettet for eventuelle ændringer 
og detaljer. 

Kalender 
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Stafetten: 
Josias Lundager 

For 4 år siden satte jeg mig første gang 
i en kajak. Jeg roede sammen med bør-
neholdet, og det gik hurtigt op for mig 
at jeg havde et flair for roning. Der gik 
ikke lang tid før jeg startede på ung-
domsholdet, hvor jeg pludselig blev 
stillet overfor større udfordringer. Træ-
ningen var hård og jeg voksede med 
udfordringen. Det var ikke længere en 
selvfølge at jeg kunne følge med, eller 
at jeg kunne holde balancen i en kajak. 

I de første år var ufrivillig svømning en 
fast del af det at ro kajak... Lige siden 
mit første tag, har jeg ikke kunne give 
slip.

Når jeg ror kajak er jeg i en tilstand af 
nydelse, nydelse af naturen, nydelse 
af den modstand den giver i hvert 
tag, nydelse af den ro den bringer. Jeg 
mærker at hvert tag gør mig svagere og 
stærkere på samme tid. 

Det hele startede da pagajen mødte vandet, hvor naturen og jeg 
blev ét. Ved mine første udskejelser i en kajak blev jeg bidt, jeg 
mærkede friheden på vandet og kraften i taget, den store udfor-
dring det var at kæmpe mod strømmen, og den tilfredsstillende 
følelse det var at se de andre bag mig.
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Men roning er mere end det. I min 
tid på ungdomsholdet har jeg opnået 
stærke relationer og uforglemmelige 
tider. Kajakroere er en sjælden art, de 
er rare, varme og engagerede menne-
sker. Blandt mine bedste venner er der 
mange kajakroere.  

For mig tilbyder roning unikke mu-
ligheder. Roning kan være en virke-
lighedsflugt, en flugt fra den hektiske 
hverdag, en mulighed for at blive ét 
med naturen. Den kan give én mu-
lighed for at stille sig selv overfor 
udfordringer og prøvelser der styrker 
ens krop og sind. Kajakroning kan 

være hårdt, koldt og vådt. Aldrig i 
mit liv har jeg været så nedbrudt og 
træt i kroppen, som da jeg krydsede 
målstregen til Tour de Gudenå, men 
trætheden blev efterfulgt af ekstase og 
en enorm tilfredsstillelse af sindet. For 
mig er kajakroning mere end bare en 
sport, det er en nobel livsstil.

”Morgenvinden for evigt blæser, ska-
berværkets poesi er uforstyrret, men få 
er de ører der hører det.”
(citat af Thoreau)

Josias Lundager
 

David og Josias i aktion til pudse-og polerdag
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Tur i kajak på Gudenåen
 fra Tørring til Randers

Minutter forinden var vi taget af sted 
fra Tangeværket, da vi blev vidne til 
dette noget anderledes morgenmål-
tid end det, vi selv lige havde spist. 
Tangeværkets græsplæne havde været 
vores teltplads for natten, og aftenen 
forinden havde vi beset vandkraftvær-
ket (udefra), fisketrappen og en stor 
del af den spændende udstilling med 
alternative energiformer (www.energi-
museet.dk). Høje træer og beplantning 
på en skrænt havde sørget for at vore 
telte lå i læ for vinden, og borde med 
bænke samt udmærkede publikums-
toiletter havde gjort stedet til en fin 

overnatningsplads. På denne turens 
sidste dag fortsatte det gode vejr – lunt, 
sol det meste af tiden og medvind til at 
supplere den fart, som åens vand i for-
vejen har på for at nå frem til Randers 
Bro. Faktisk havde vejret de foregående 
dage været så godt, at turen tog os en 
dag mindre end beregnet – uden at vi 
af den grund behøvede at forhaste os.

Men egentlig var turen begyndt om 
mandagen med start ved Tørring. Det 
var dog kun to af os, der kom med her-
fra. På grund af uventede problemer, 
måtte den sidste nøjes med at slutte sig 

 
Det tog kun et øjeblik. Her, hvor træerne lukkede sig som et tag 
over åen, og tre svaler jagtede insekter, slog en spurvehøg plud-
selig kløerne i den ene svale - og forsvandt med svalen i kløerne, 
mens de to tilbageblevne svaler fortsatte deres jagt efter insekter. 
”Så I det?” spurgte vi hinanden – og ja, det gjorde vi.  
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til selskabet i Voervadsbro dagen efter. 
Sejltilladelserne var bestilt i god tid 
hos ”Tørring Teltplads” (www.toerring-
teltplads.dk), der sælger sejltilladelser 
på strækningen fra Tørring til Mossø 
for 125 kr. pr. kajak. For at sætte kajak-
ken i vandet betales yderligere 25 kr. 
Overnatningspladsen i Voervadsbro 
har fine toiletforhold, en god plæne at 
slå telt op på, bord med bænke – og 
pladsen ligger lige overfor kroen (ok, 
kroen er lukket nu, men alligevel). 
Frisk morgenbrød bragt direkte fra ba-
geren kan man nok ikke altid forvente 
i Voervadsbro, men på denne tur var 
der direkte levering af morgenbrød fra 
Hornbækbageren i Randers.
 
Dejligt sommervejr, smuk å, træerne 
der lukker sig over hovedet på os, med-
strøms fart, hyggeligt. Prøv det.
Undervejs på turen havde vi kikket 
efter isfugle. De foregående år har vi 
været vant til at se isfugle både i vores 
sædvanlige rovand omkring Randers 
og også længere oppe ad Gudenåen, 
men efter sidste vinter har vi ikke set 
nogen. Heller ikke på denne tur så vi 
isfugle. Vinteren har vist været hård 
ved isfuglene.

Klostermølle ved udløbet i Mossø er 
et besøg værd. Man skal alligevel i 
land fordi åen er stemmet op til en sø. 
Der er vogne, som vi brugte til at køre 
kajakkerne forbi møllen. Vejret var 
fint, så vi sad ude midt på en dejlig stor 
græsplæne med borde og bænke og 
spiste frokost. Toiletter er der også, så 
det er et fint sted at holde rast. Og når 
man nu er der, så er Klostermølle Na-
turcenter et spændende sted at kikke 

ind. Der er fri adgang til udstillinger i 
de gamle bygninger, og plancher illu-
strerer både områdets og bygningernes 
historie (se www.klostermoelle-natur-
center.dk). Det brugte vi noget tid på.
Den videre tur gik igennem et lille 
stykke af Mossø og videre ind i Gu-
densø – og hvor var det nu lige at åen 
fortsatte ud af søen og videre frem? 
Vi kunne selvfølgelig også bare have 
kigget lidt på kortet, men det fik vi nu 
lige ikke gjort. Det var vel til at finde. 
Lidt søgen hist og her blev det til, men 
vi fandt da udløbet. For enden af Ry 
Møllesø drejer vi skarpt til venstre (følg 
skiltet) og kommer igennem en kanal 
under landevejen fra Ry til Gammel Ry 
frem til et slæbested, hvor vi trækker 
kajakkerne op over et dige og ned til 
den kanal, der fører os videre til Birksø 
– helt uden om den lille havn, der er i 
Ry. Fra kanalen roede vi tværs over den 
første del af Birksø til et rekreativt om-
råde, hvor vi kunne gå i land og spise 
frokost. En bro til at lande ved, masser 
af plads, borde og bænke, toiletter. På 
denne ”primitive” tur er vi er ved at 
blive vant til luksus. 

Efter frokost gik turen videre gennem 
Birksø. Nu har åen en anseelig bredde. 
Og der er havne til sejlbåde og (store) 
motorbåde overalt. Der er også kajak-
ker, men de fylder nu engang ikke så 
meget i landskabet. Overnatning efter 
Svejbæk på ”De Små Fisk” på den første 
pynt i den nordøstlige del af Brassø 
(ved Julsøvej). Mange hundeluftere, 
men ellers en god plads med læ, shel-
ters og toiletter. Gratis overnatning. 
En kajakklub havde været på tur, og i 
mørkningen holdt de en hyggeaften 
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med grillmad og hvad dertil hører. 
Imens kunne vi andre studere deres 
mange forskellige typer kajakker og 
udstyr.

Også turen frem til Silkeborg er smuk. 
Å eller sø – det er ikke altid til at skelne 
om det er det ene eller det andet. 
Heine mente at kunne huske, at man 
bare skulle holde til højre hele tiden. 
Det gjorde vi sådan set også – noget at 
tiden - men pludselig var vi alligevel 
kommet ud midt på en skøn sø og lidt 
ind i en vig, med udsigt til andre vige, 
bugter, næs og små halvøer, der kunne 
være hentet lige ud af det lokale turist-
bureaus lovprisninger af deres skønne 
natur, men som godt nok ikke lige lå 
”til højre” for vores udgangspunkt.

Egentlig kunne det være helt vanske-
ligt at se, hvor vi skulle hen – hvis vi 
ud over at nyde den smukke natur også 
ville videre på vores færd ned ad åen. 
Så blev vi opmærksomme på, at der 
med jævne mellemrum dukkede en 
eller to kajakker op bag en pynt bagved 
os, og vi blev enige om, at de nok kom 
fra Silkeborg. Så var det ellers bare at ro 
hen til pynten og til venstre og derefter 
sejle den modsatte vej af de lokale ka-
jakroere, og vupti var vi på vejen (åen) 
til Silkeborg med sluse og det hele. In-
gen overbæring, og kun ham der skulle 
betale slusevagten (25 kr. pr. kajak) 
behøvede at stige ud af kajakken.

Vi andre blev siddende i kajakkerne og 
nød tilværelsen. Og så ind i slusen og 
et par meter ned mens vandet løber ud 
af slusekammeret. Lige efter slusen, og 
en gangbro over åen, kan man gå i land 

på venstre bred og handle ind i Kvickly, 
hvis man føler trang til at handle. Det 
gjorde nogen af os – andre havde pro-
vianteret hjemmefra.

Frokosten indtog vi på en græsmark, 
hævet et par meter over åen, med 
udsigt over den smukke ådal, med 
sol og fuglesang. I åen var der en del 
grøde, og vi snakkede lidt om krovær-
ten på Kongensbro Kro, der sidste år 
var i tv for at klage sin nød over vand 
på græsplænen. Meget passende kom 
vi lige ved Kongensbro forbi en meget 
mærkelig båd, specielt indrettet til 
at skære grøden i åen med. Det var et 
spøjst skiv.

Ved Tange sø gik vi ind til Ans Telt-
plads inden vi fortsatte turen over 
søen. Der var lidt modvind – turens 
eneste punkt med modvind – men 
det blev ganske opvejet af synet af en 
fiskeørn, der hang i luften over van-
det ved næsset i søens nordøstlige 
del spejdende efter bytte. Den kunne 
ses først fra den ene side af næsset, så 
da vi rundede næsset, og videre da vi 
kom over på den anden side. Og derfra 
videre til Tangeværket og aftenpause.

Inde på land kan man gå langs Gu-
denåen ad Pramdragerstien. Et sted 
var der en rasteplads, der kunne være 
passende til frokostophold. Vi landede 
(på den oversvømmede bådebro) og 
fandt en fin rasteplads med borde, 
bænke, muldtoilet og informationstav-
ler om vandrestier og Busbjerg – og en 
voldsom stank fra et ådsel i sivene – i 
vandsiden - lige ved siden af rasteplad-
sen. 
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 Eventyr & Udvikling
• Foskajak
• Havkajak
• Kano
• Klatring
• Vandreture

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

• Begyndere og øvede
• Små grupper
• 1 - 8 dage
• Professionelle guider
• Norge og Danmark
• Siden 1995

Vi fortrak i god ro og orden, og fandt et 
andet sted at spise. Ved Langå er der en 
campingplads og en motorbådsklub, 
og lige inden motorbådsklubben er 
der en plads, hvor det er let at komme 
tørskoet i land fra kajakkerne, og der 
er skyggefuldt, grønt så man kan sidde 
og spise med udsigt over vandet. Her 
var det passende at spise inden det 
sidste stykke hjem. På campingpladsen 
5 minutter væk er der toiletter, hvis der 
skulle være brug for det.

Og så var vi ellers i vores hjemlige ro-
vand. Da vi kom frem til klubben, stod 
der et par lystfiskere på ponton’en. De 
var ved at pakke deres grej sammen, 

men ville da gerne tage et billede af 
de hjemvendte roere – så det ses her i 
starten af indlægget.

På www.visitgudenaa.com kan man 
finde et udmærket kort over Gu-
denåen. Det kan udskrives i format 
A4. Man kan naturligvis også vælge at 
gå turistbureauet og få et gratis kort i 
format A2 trykt på kraftigt papir, hvor 
det skrevne ikke løber ud bare fordi 
der kommer lidt vand på. 

Vi kan anbefale andre kajakroere at 
tage turen.
    
Heine, Ejvind, og Poul
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