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Referat fra
Generalforsamlingen
25. februar 2012

Referent: Jørgen Lanng

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

Valg af dirigent1. 
Formandens beretning2. 
Eventuelle beretninger fra udvalg3. 
Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse,4. 
og derefter budgettet for indeværende år5. 
Rettidigt indkomne forslag6. 
Fastsættelse af kontingent7. 
Valg af formand8. 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer9. 
Valg af 2 suppleanter10. 
Valg af revisorer11. 
Eventuelt12. 

Kilometerpokaler blev uddelt

Kilometerpokaler 2012
Børn Søren 514 km
Ungdom Tobias 252 km
Kvinder Aase 824 km
Mænd Johnny 3452 km
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Valg af ordstyrer. 1. Brian Jensen blev valgt. Brian konstaterede en lovlig gene-
ralforsamling              
Formanden beretning2. 

Tommy sagde bla.

”2011 startede med masser af is i vandet. Flot var vinteren. Det bevirkede des-
værre også at vi for andet år i træk måtte aflyse Havneræs. Fremover er der aftalt 
en nødplan. Ved isproblemer stiller Silkeborg bygninger og vand til rådighed. 
Arrangørklubben stiller mandskab, mad m.v.til rådighed. Og nu vi er ved Havne-
ræs, har vi haft en lille flok deltager med - stort set hver gang.

Generalforsamling sidste år gav anledning til flere ideer og opfordringer til aktivi-
teter og arrangementer i klubben:

forebyggelse og afhjælpning af skader• 
et mailsystem• 
rengøringen• 

Et arrangement var et teknikkursus med Peter fra Ry. Der blev snakket udstyr, 
kajakker og pagaj-skivning. Der blev filmet og den enkelte roers teknik blev gran-
sket. Det arbejder vi på at gentage i år igen.

Begynderkurserne i 2011 må være skruet rigtigt sammen, da det medførte at et 
stort antal af disse begyndere har roet vores vand tyndt flere gange om ugen hele 
sæsonen og at de har været hyppige deltagere i klubbens arrangementer gennem 
sæsonen. 

Sct.Hans blev rigtig hyggelig. Jeg tror på at det er en god idé, at lægge festen i en 
af weekenderne omkring Sct. Hans. Der kommer flere deltagere og ikke mindst 
flere børn og unge.

Handicap kan vist kun beskrives som “business as usual” og man har fortalt mig 
at der også i denne sæson har været godt gang i grillen.

Kajakrally fortsatte med succes i 2011 og kan i 2012 fejre 5 års jubilæum. Godt at 
der fortsat er opbakning til dette gode initiativ.

Og så var der nogle, der havde en rigtig hyggelig tur til Sverige. Og Oldermanden 
roede kapkajak. Det var vist ikke så svært.

Fakkeloptoget blev aflyst af to grunde. Det blæste en “halv pelikan”. Og få til-
meldinger. Vi vil gerne opretholde denne begivenhed. 
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Klubmesterskaberne var copy-paste. Den lange enslydende navneliste fortsæt-
ter.

TdG. den 2. weekend i september viste vejret sig fra sin allerfineste side, så 
det blev et fint TdG. Desværre ikke med så mange deltagere. Vi deltog med 8 del-
tagere. Vi fik to femtepladser ved Søren Ravn og Henrik Back, to 7. pladser ved 
Steffen Madsen og Poul Borup og en 11. plads ved Brian Jensen. Jill, Anne Marie 
og Torben Ravn deltog i Classic.

Standerstrygningen blev begunstiget af fantastisk sommervejr og mange frem-
mødte.

Den 9. oktober havde vi igen “lyserød dag” i klubben. En masse piger stillede op 
til arrangementet “Støt brysterne”, som klubben igen lagde faciliteter til og som 
Jeanett endnu en gang havde rigtig godt styr på. Arrangementet fik fornem pres-
seomtale både i DKF’s magasin og i lokalpressen. Tak til Jeanett, fordi du har fået 
dette arrangement til klubben og fordi du gør det så godt!

I sæsonens løb havde vi nogle få deltagere med ved Paradisløbet. Også Vendel-
boløbet fik besøg af en håndfuld af vores roere. Henrik Lanng og Henrik Bach 
vandt deres klasser og Steffen Madsen og Jørgen Lanng fik medaljer i deres klas-
ser. 

Bestyrelsen samledes til bestyrelsesweekend hos Esben den sidste weekend 
i oktober. Det blev en god weekend, hvor vi havde tid til at diskutere og tænke 
store tanker. Det er rart og  nødvendigt med rum og tid til at drøfte mere end 
bare den daglige drift af klubben.

Julefrokosten blev afviklet den 9. december, og hvilken en af slagsen! 36 delta-
gere. Også mange begyndere mødte op og skabte en rigtig god stemning. 

Nytårsroningen med stort fremmøde. Da jeg ankom var samtlige bådstativer 
optaget og der lå flere kajakker på græsset. Annemette fik som sædvanlig nervøse 
trækninger. Vejret viste sig fra sin allerbedste side. Sol og høj klar himmel. Jeg 
tror, vi var over 20 roere på vandet.  Vist nok ny rekord. Det blev på alle måder en 
rigtig hyggelig eftermiddag. En rigtig dejlig afslutning på året. 

Randers Elite har fået ny frontfigur. Morten Arvidsson er en meget god aflø-
ser for Martin, pragmatisk og fortaler for det muliges kunst i dette samarbejde. 
Jeanett og jeg har deltaget i et par aftener og vi hænger på. Så samarbejdet er 
lidt på vågeblus, men vi skal bare spørge efter hjælp til at få flere unge i klub-
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ben, klubudviklingstiltag o.s.v.. Så kan vi få støtte og hjælp. Morten opfordrede 
ved sidste møde til at klubber og foreninger støttede noget mere op om Randers 
Sportsgalla. 

Sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen, udvalgsmedlem-
merne og andre aktive for deres indsats i det forgangne år.

Og der skal også lyde en særlig en tak til 
Glimt - Redaktricen, • 
Handicap-tidtager-pølsemagerholdet.• 
Indkøbs - Bodil, som altid sørger for at der er drikkevarer m.v. i huset.• 
Web-moster, der sammen med Steffen fik moderniseret vores hjemmeside• 

Materielindkøb har været en speciel affære i 2011. Dan Automater har sponseret 
næsten 65.000 kr. ud over klubben i år resulterende i fire nye Player og en flot 
turkajak. Vi har købt to Alevin hos Max. Vi har bestilt juniorpagajer, børneveste 
og en ny turtoer hos Max.

Jeg glæder mig over klubbens sunde økonomi

Naturcenterbyggeriet og de dertil hørende anlægsarbejder har sat sit tydelige 
præg på vores omgivelser i 2011. Det trak ud med færdiggørelsen. Indvielsen har 
netop fundet sted. Det er nogle rigtigt fine faciliteter. Vi kan drage nytte af en 
stor P-plads og havnen. Der udestår genopretning af vores fliseareal, genetable-
ring af græsarealet på nordsiden og flytning af bommen. Det vil Naturcentret og 
Randers Kommune sørge for i løbet af foråret.

Til slut vil jeg igen understrege betydningen af, at I møder talstærkt op til klub-
bens arrangementer. 2011 har det været et dejligt år, hvor rigtig mange af jer har 
mødt op til de fleste af klubbens arrangementer. Det vil jeg på bestyrelsens og 
egne vegne sige TAK for! 

Formandens beretning blev godkendt, vistnok enstemmigt.
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3.  Udvalgsberetninger 
a. Børn og junior ved Niels Ulrik. Der blev takket for stort arrangement og 
opbakning og hjælp fra forældre, hjælpere og instruktører. Mange er startet op 
og nogle er holdt. Der møder en stor flok hver mandag. Det nævnes at der er 
plads til at øge ambitionerne. Aktiviteter nævnes såsom 

b.Kajakrally, som vist er alle bekendt. Det nævnes, at der kunne være flere der 
deltager i løbene. Nøgleord er hygge og samvær, men også det at deltage i en 
konkurrence. Der er aftalt 4 løb i 2012.  
Tur 2. pinsedag fra Langå til Randers. Målet er oplevelse og det at ro flere km. 
Der planlægges flere ture i 2012. 

Træning hver mandag med leg og øvelser. Der trænes afveksling, så trænin-
gen ikke kun er en rotur i kendt vand. Børnene og de unge deles op i 3 niveauer 
begyndere, øvede, juniorer, hvilket fungerer godt

PaddlePower. Et synlige bevis på udvikling af færdigheder er armbånd med far-
ver. Det er meget populært. Der blev gået til den med diverse øvelser for at gøre 
sig fortjent til det næste bånd i rækken. 

PaddlePlay. Består af kajaklege og udfordringer – kun fantasien sætter grænser 
her. 
PaddleBattle Cup deltog vi ikke i i 2011, men planlægger at deltage i 2012.

Tour de Gudenaa deltog Søren i. Han gennemførte flot som årets yngste delta-
ger, 11 år. Søren har deltaget i bla. Havneræs i 2011. Der er plads til flere. 

Et mål er at levere roere til ungdomsholdet, hvilket ikke rigtig er lykkedes.
Vi er godt med i forhold til kajakker, pagajer og andet udstyr, men er hele tiden 
opmærksomme på at vedligeholde og udbygge vores udstyr. 

b.   Ungdom ved Dennis. Det nævnes at der er træning hver torsdag hele året 
rundt. Om mandagen i rosæsonen trænes i samarbejde med børneholdet. En 
del har hen over året forsøgt sig med vores sport, men det er svært at holde på de 
unge.
c.   Begynder ved Esben. Der er afviklet 4 hold med i alt 43 deltagere. I år har 
det vist sig at der er mange meget aktive begyndere, hvilket alle glæder sig over. 
Esben takkede instruktører og hjælpere. Den kommende sæson er ved at blive 
planlagt. Der er instruktørmøde den 21.03.2012. Der opfordres til at flere af klub-
bens medlemmer for noget mere uddannelse. Klubben og kommunen betaler
d.   Livredder ved Annemarie. Det oplyses, at 11 har bestået livredderprøven. An-
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Erik og Gitte nyder lækkert hjemmebag til standerhejsningen

Johnny nyder sin pokal Steffen nyder nybrygget kaffe

                                   GLIMT  #1 2012 9



nemarie har lavet plan for den kommende sæson, hvilket betyder at den enkelte 
livredder har 2 til 4 vagter på et år.
e.   Polo ved Carsten. Tak til Casper for det store arbejde han udfører. Der 
har været deltagelse i flere stævner og holdet har vundet flere kampe. Det går 
fremad. Der er indkøbt 2 nye og moderne kajakker og der arbejdes på at få nogle 
bedre mål.
f.   Værftet ved Martin. Der efterlyses mere orden og ryddelighed på værftet. Det 
kan forventes at værftet aflåses i perioder i den kommende sæson. Det forventes, 
at der afholdes kursus i at arbejde med relevante materialer. Der er mange skader 
på vores materiel, hvilket forhåbentlig er et udtryk for at vore både bruges meget. 
Pas nu på vores kajakker.
g.   Huset ved Dennis. Det varme vand og saunaen omtales. Dennis siger, at vi 
skal holde fingrene væk fra varmtvandsinstalationen samt at saunaen er repa-
reret. Dennis vil gerne have en sms eller en mail hvis et klubmedlem opdager et 
eller andet. Tommy orienterer om planer i forhold til nyt varmtvandsanlæg. 

4.   Regnskab og budget. Regnskab for 2011 gennemgås af Esben, hvorefter det 
godkendes. Budgettet for 2012 gennemgås af Esben, hvorefter det godkendes
5.   Forslag. Der var ikke indkommet forslag
6.   Fastsættelse af kontingent. Esben gennemgås bestyrelsens motivation for 
stigning i kontingent. Dels er der kommer flere udgifter til DKF, dels vil man 
gerne konsolidere sig til eventuelt at kunne bygge til. En stigning i familietakst 
til kr. 2100 og seniortakst til kr. 1300 årligt foreslås. Forslaget vedtages med virk-
ning fra 2013.
7.   Valg af formand. Tommy genvælges.
8.   Valg af 2 bestyrrelsesmedlemmer.  Annemette genvælges. Brian Jensen 
nyvælges.
9.   Valg af 2 suppleanter. Flemming genvælges. Trine nyvælges.
10.   Valg af revisorer. Brian Kragh genvælges og Ida nyvælges.
11.   Evt.. 
a.   Tommy takkede Maria og Ida for indsatsen. 
b.   Tommy forklarede om nogle ideer med tilbygning af bådehus og måske plads 
til trailer.   
c.   Peter Schmidt opfordrede til at motionsrummet optimeres
d.   Carsten foreslår indkøb af yderligere 1 ergometer
e.   Jeanet oplyste om aftale med rengøringsfirma. Der gøres rent hv. 14 ende dag 
om vinteren og hver uge om sommeren. Rengøringen er altid om tirsdagen
f.   Torben Ravn efterlyste mere information. Måden at give informationer drøftes 
herefter. Bla. Glimt, hjemmeside, mailsystem, facebook, opslagstavle. Endvidere 
opfordres medlemmerne til at deltage i handicap og efterfølgende hygge, hvor 
mangt og meget drøftes
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g.   Sikkerhed særligt ved vinterroning drøftes. Eva tovholder for evt. sikkerheds-
kursus
h.   Annemarie bliver fremover tovholder for torsdagsroning
i.   Tidtagere mv takkedes for deres indsats til handicap. Uden dem ingen handi-
cap
j.   Ole m. fl. fik tak for de gule ærter og kagen

Tommy og derefter Brian takkede for god ro og orden og lukkede derefter gene-
ralforsamlingen

Randers den 25. februar 2012, Jørgen Lanng, referent.
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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

Sommertur med klubben til Sverige
I uge 29 bliver der arrangeret en tur til Högsbyns Fritidscenter i Dalsland, 
Sverige.
Vi har kajakker og kajakgrej med for enhver smag.   

Vi bor på en dejlig campingplads hvor man kan vælge om man vil bo i telt, 
hytte eller på sovesal.
Vi skiftes til at købe ind og lave mad.
Transporten finder vi ud af i fællesskab.

Tilmeldingslisten bliver hængt op i klubben efter handicap d. 2. maj.
Der er kun begrænset med pladser og turen er populær. Så hvis du vil 
med skal du være hurtig og skrive dig på.

Du kan læse lidt om stedet her: www.hogsbynsfritidscenter.se
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Køb/Valg af Pagaj
Af: Steffen Madsen

Går du og tænker tanker omkring, at investere i din helt egen pa-
gaj? Hvad skal man da kigge efter og hvorfor? Hvad gør en god 
pagaj til en god pagaj? Og hvor får man lige prøvet den pagaj, 
man måske tror kunne være god. Med den rigtige skivning og 
den rigtige længde?
At købe en pagaj kan sammenlignes 
med at købe et par løbesko! – Selv om 
din allerbedste ven løber i et par løbe-
sko af et bestemt mærke og en bestemt 
størrelse, er det slet ikke sikkert du 
kan bruge nogen magen til, selvom 
din bedste ven klart vil anbefale netop 
disse løbesko! Vi er alle forskellige med 
forskellige præferencer, derfor kan 
man kun give anbefalinger til hinan-
den, beslutningen bør være ens egen.

Derfor bør du inden køb af en ny pagaj, 
prøve at ro med så mange forskellige 
pagajer som muligt. Lån dig frem, ger-
ne med forskellig skivning og længde 
på pagajerne. På den måde kan du 
”tune” dig ind på, hvad du synes virker 
komfortabelt. Og det er præcis kom-
forten du skal gå efter som motionist-
roer i valg af pagaj.

Den rigtige pagaj skal føles på samme 
måde som et par løbesko, der bare 
sidder rigtigt med det samme man 
stikker fødderne i dem. Det skal altså 
føles rigtigt fra starten! Sidder du og 
skal kæmpe med pagajen er der noget 
forkert. Der er ikke noget som hedder 
”måske jeg bare lige skal vænne mig til 
den…” Nej, enten virker den komforta-

bel til dig ellers gør den ikke! Pagajen 
er til for dig, ikke omvendt.
Igen – prøv så mange forskellige 
pagajer du kan få fingre i – du vil blive 
overrasket over så stor forskel der er på, 
hvordan pagajer bevæger sig igennem 
vandet, om den føles hård eller let at 
trække.

Længde på pagajen: Meget generelt 
forklaret, jo kortere - jo nemmere at 
kontrollere og trække gennem van-
det, jo længere - jo tungere at trække 
gennem vandet. Det er bare ”små” 
marginaler vi taler om her, man kan 
nemlig sagtens mærke 1 cm forskel i 
pagajlængden på hvor let eller tung en 
pagaj er at ro med. NB: Man kan meget 
nemt gøre en pagaj kortere, men det 
er sværere at gøre den længere. Er du 
i tvivl om, hvilken pagajlængde som 
passer til dig, spørg spørg spørg!

Bladstørrelse på pagajen: Hellere et 
lille blad frem for et stort blad. Husk vi 
på Gudenåen ofte ror i både
modstrøm, modvind og henover lavt 
vand og så er det noget tungt at skulle 
trække et alt for stort blad igennem 
vandet. Et lille pagajblad svarer til et 
lavt gear på en cykel og et stort pagaj-
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blad svarer til et højt gear på en cykel. 
Hvis nu du skulle købe en cykel med 
kun et gear, hvilket gear bør det så 
være? 
Det er sådan du skal tænke om din 
kommende pagaj.

Pris: En god pagaj koster penge. Ty-
pisk mellem 2000 og 3000 kroner. Må-
ske endda helt op til 4000 kr! I hvert 
fald er det bedre at bruge 500-1000 kr 
ekstra til en god pagaj, og så 500-1000 
kr mindre på en kajak eller noget ”nice 
to have” grej. Pagajen er dit vigtigste 
”arbejdsredskab” på vandet. Fat mod, 
man kan sagtens finde brugte pagajer i 
god stand og de holder desuden rigtig 
længe.

Materiale og kvalitet: Carbon 
=Kulfiber. Det giver laveste vægt og 
bedste stivhed af pagajen. Vælg et af 
de kendte mærker som f.eks. Bracsa, 
Jantex, Kraftwerk, Elio, Kajner. Køb 
altid med forstærket kant af bladet, da 
pagajen så vil holde meget længere.

Samling af pagaj: Nogle leverandører 
vil gerne samle pagajen for dig. Ellers 
spørg i klubben evt. undertegnede. En-
ten gør jeg det gerne for dig eller finder 
en som kan og vil. 

Indstilling af pagaj: Når du nu har 
prøvet en hel masse forskellige pagajer 
og kommet frem til at købe din egen 
pagaj, så kan det klart anbefales at 

købe en som er delbar og 
med justerbar skivning. 
Dette i særdeleshed hvis 
det er din første pagaj. 
Det koster et par hun-
drede kroner ekstra, men 
de penge er givet rigtig 
godt ud idet man nemt 
og hurtigt kan justere på 
både længde og skiv-
ning. På den måde kan 
du finjustere dig frem til 
den helt rigtige længde 
og skivning efter du har 
købt pagajen.

Ligesom man kan mærke 
1 cm længdeforskel, lige-
ledes kan man mærke 1 
grad skivnings forskel! 
Det er ikke meget, men 
det kan mærkes.

 

14 GLIMT  #1 2012



Desuden, køber du en delbar pagaj kan 
den jo skilles ad i to dele og er nem at 
transportere.

Klubben har for nyligt fået 4 nye pa-
gajer som alle er delbare og justerbare 
på både længde og skivning.
Pagajerne er købt netop med det for-
mål, at man kan prøve forskellige typer 
pagajer og har mulighed for at afprøve 
forskellige længder og skivning i en og 
samme pagaj. Dvs, mens du er på 
vandet kan du nemt og uden værktøj 
prøve at ændre skivning og længde 
og finde ud af hvordan det føles at ro 
med.

De fire nye pagajer er:
1 stk Kraftwerk fra www.max-kayak.dk 
1 stk Jantex Beta fra www.dansprint.dk
1 stk Jantex Gamma fra www.dansprint.
dk
1 stk Bracsa IV fra www.kajak.dk

Disse pagajer kan ændre længde fra 
215cm til 220cm (Kraftwerk 210cm til 
220cm). Venligst ikke træk pagajen 
længere ud end det angivne da pagajen 
ellers kan knække ved brug. Alle paga-
jerne har cm intervaller påtrykt skaftet.
Pagajerne kan skives 0 grader til 90 
grader vinkel.Typisk ligger skivning 
dog imellem 60 til 70 grader. 60 grader 
giver en lidt fladere rostil (armene 
lavt), mens 70 grader giver en lidt stej-

lere rostil (armene højt). 
Skivningsvinkel kan 
aflæses på selve samlin-
gen på pagajen.

Størrelse på bladene, 
står på bagsiden af 
pagajbladene. Så har du 
en reference når du selv 
skal ud at investere, om 
du ønsker større eller 
mindre blade.
Justeringen af pagajerne 
virker således som vist 
på billederne og kan 
sagtens gøres på vandet 
og pas nu venligst på 
ikke at knække låsepin-
dene. Efter brug hænges 
pagajen på plads med 
låsepinden i låst posi-
tion, tak! 

Og god fornøjelse.
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I sidste nummer af Glimt efterlyste vi mærkning af de private kajak-
ker, så vi kunne få et overblik over brugen af privat-containeren og 
af de private bådpladser i det store bådhus. Det kom der imidlertid 
ikke megen reaktion på. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at ka-
jakker, der ligger på private kajakpladser og ikke er tydeligt mærket 
med navn og telefonnummer, i første omgang vil blive flyttet op på 
de øverste pladser i det store bådehus.

Der udover vil vi prøve at få ryddet lidt op de kajakker, som ikke har 
været på vandet meeeeget længe (at dømme efter skidtlaget), eller 
som tilhører tidligere medlemmer som bare aldrig har fået hentet 
kajakken hjem og ligeledes placere disse kajakker på sekundære 
pladser - ind til videre. Grunden til dette er, at vi her til foråret 
kommer til at mangle “aktive” kajakpladser (der er allerede en lille 
venteliste).

Vi vil i øvrigt i denne forbindelse gøre opmærksom på, at private 
kajakker af forsikringsmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn (din 
egen forsikring), skal være mærket med navn og klub (vi har klister-
mærker med klubbens navn og logo, til dem der skal bruge et).
Deadline for mærkning er 1. juni, hvorefter ikke mærkede kajakker 
flyttes og pladsen overgives til et andet (aktivt) medlem. I samme 
forbindelse vil også ikke-benyttede kajakker og kajakker tilhørende 
tidligere medlemmer blive omplaceret.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen 
til at kontakte Jeanett på: mail@jeanettnielsen.dk.

Mærkning af private kajakker mm
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Som nogen måske har bemærket, er der nu kommet 
lås på døren ind til værftet.

Grunden til dette er ene og alene, at vores materielud-
valg var blevet så trætte af, at starte deres tid på værftet 
med at rydde op, før de kunne komme i gang med 
at arbejde på bådene. Vi har meget, meget brug for 
denne frivillige indsats fra materieludvalgets medlem-
mer, så vi prøver nu at afhjælpe deres frustrationer ved 
at aflåse værftet.

For at vi andre stadig kan lave lidt småreparationer 
osv. har vi valgt at stille en værktøjskasse med lidt 
forskelligt værktøj i skabet i styrketræningsrummet, så 
mangler du noget kan du starte med at kigge her. Skal 
du bruge værftet eller værktøj derinde fra, er du altid 
velkommen til at spørge et bestyrelsesmedlem, eller et 
medlem af materieludvalget om de kan låse op.

Vi håber i vil tage godt imod dette tiltag, som gerne 
skulle sikre at vi har en fuldt funktionsdygtig kajakflå-
de, og ikke mindst et glad og tilfreds materieludvalg, 
som jo gør et kæmpe stykke arbejde – og tak for det.

Lås på værftet
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Opskrift på afrensning af kajakker
- håber det kan blive til nytte.

Vigtigt før du begynder: brug beskyttel-
sesbriller, gummihandsker og aflagt tøj.
Opskrift: 

Varm 1/2 liter vand til ca 70-80°C • 
1 til 1 1/2 spsk oxalsyre hældes i • 
det varme vand og omrøres til det 
er opløst
Tilsæt 2 spsk opvaskesæbe og • 
eventuelt noget malerens grund-
rens Påføres med blød kost eller 
pensel.

Gulfarvning/okker vil herefter forsvinde 
ud i det blå inden for 10 min.
Vask herefter kajakken grundigt med 
vand og den tørres af.
OBS. Bør ikke udføres når der er 
solskin eller for varmt vejr.

Hilsen,Martin

Også i år mødte de aktive på pudse-polerdagen op og fandt ud af at klubbå-
dene allerede var renset af for brunt snask og stort set kun skulle poleres og 
ses efter for skader.

Det rene trylleri! Heine og Martin havde klaret det hele dagen inden. Tidli-
gere brugte vi lang tid på den del af arbejdet med at gøre bådene parate til 
sæsonen, så er det er SÅ dejligt.
Jeg har bedt dem om vi andre måtte få trylleformularen så de private både 
også kan få sig en rensning. 

Afrensning af kajakker
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Det var, som mange af jer med-
lemmer tidligere har fortalt, 
lidt af et tilfælde. Vi boede i 

Hornbæk tæt på skolen, med fanta-
stisk udsigt over Gudenådalen. Mange 
gange, sommer og vinter, tænkte jeg 
på muligheden for at bruge åen aktivt, 
gerne med en kajak.
Vi gik ture på volden langs Gudenåen 
med Lucky, vores dejlige labrador, der 
elskede lange ture ved åen. Ofte så jeg 
et par roere i vandet. Jeg husker Claus 
Lindholm komme glidende ude på 
åen i en fart der var fantastisk. Det så 

Mit kajakliv
Stafetten: Jarl Udsen

legende let ud, og dér tændte noget i 
mig om denne fantastiske sportsgren, 
der både kan give motion, men også 
fornemmelsen af at være fri af byen 
og de støjende veje. Jeg havde netop 
behov for at komme ud i naturen, 
bruge kroppen på en anderledes 
måde, få renset hovedet ud af alt det 
der nu engang opmagasineres dér. Det 
gøres bedst i en kajak, på Gudenåen, 
på vej mod Laksegården eller Langå 
Camping. En dag gik jeg med Lucky 
ned til klubben, hvor der tilfældigvis 
var   bestyrelsesmøde den dag. 

Det er med stor glæde, at jeg fik overbragt stafetten via facebook 
den 24. november 2011 af Trine Jørgensen. Jeg vil nu fortælle Jer om 
hvorfor jeg netop blev involveret i klubben ved Gudenåen.
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Et bestyrelsesmedlem var lige ude på 
pladsen, hvor jeg hurtigt fik spurgt til 
medlemskab og indmeldelse. Jeg fik et 
venligt svar om en ventetid på ca. 1 år. 
Jeg besluttede mig for at blive skrevet 
op med det samme, og blev efter et år 
kontaktet pr. brev om et begynderhold 
i foråret 2004. 

De første tag med pagajen
Dette begynderhold blev afviklet og 
jeg husker den store opbakning blandt 
øvrige medlemmer, turen til Fladbro 
med sandwicher eller kage, turen fra 
Ulstrup og hjem til klubben. Turen på 
fjorden var for mig det sværeste. Det 
var nok bekymringerne om, hvor den 
nærmeste lejde i havnen var. Et par af 
roerne kom ofte i karambolage med 
større sivkrat. Det var såre morsomt, 
og det var utroligt svært at holde 
masken. Til entringsøvelser i Tirsda-
lens Skoles svømmehal, ved svøm-
meprøven, fik vi lejlighed til at prøve 
at håndtere en kapkajak. Det blev kun 
til ½ meter, for den væltede bare man 
kikkede på den.
 
Jeg skulle ro 200 km. med en erfaren 
roer for at blive frigivet. Erik Jensen 
tog mange af os nye med på åen og 
fjorden. Jeg er sikker på, han hyggede 
sig lige så meget med det, som os. Her 
kunne vi høste en masse om klub-
bens historie, men også blive tilrettet 
i teknik, og udfordret på en spurt lige 
inden hjemkomst. Det var altså frygte-
ligt mentalt frustrerende, at sådan en 
”Gammel Nok” sådan roede i ottetal 
og zig-zag for at vi trods alt fulgtes tæt 
med ham. Ligesom han ikke kunne ro 
så langsomt. Han fik nok roet 3 gange 

mere end os på den måde, på samme 
strækning og tid. Vi kunne altid ringe 
til ham om han ville følge med på en 
tur. Han tog altid med, og var en rar 
mentor. Erik savnes rigtigt meget, jeg 
har altid beundret ham. Gid der var 
flere af hans slags. 

En ny situation
2005 blev jeg imidlertid skilt og flyt-
tede fra Hornbæk til en lille lejlighed 
på Hobrovej, ikke langt fra klubben. 
Mange ture på vandet blev roet den-
gang. Jeg har dog vist aldrig været over 
1000 km men 8-900 km er det blevet 
til på det højeste. Ofte ture til Grøde-
spærringen, men jeg har af og til taget 
frokosten med til Bamsebo i Langå, og 
hevet 5-6 timer ud af dagen til denne 
fantastiske tur. På turen opad virkede 
det stille og træer klyngede ind over, 
som i en fantastisk film fra en jungle. 
Jeg nød at tømme mit hoved for en 
masse dumme færdselsulykker fra mit 
arbejde, eller bare at komme videre 
efter skilsmissen. 

Jeg havde pludselig mere tid til mig 
selv, så jeg involverede mig i bestyrel-
sen som suppleant og kom ved samme 
lejlighed i materieludvalget. 

Materieludvalget tog jeg som en fanta-
stisk udfordring. Med Poul Borup i ud-
valget, og flere garvede folk, blev det et 
hold af entusiastiske medlemmer, der 
nød at komme på værftet og reparere 
og udvikle metoder med hinanden. 
Som ”udvalgsformand” kunne jeg styre 
hen mod et bedre materieludvalg, efter 
min mening. Men jeg fandt hurtigt ud 
af, at den administrative del af materi-
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Virksomhedsbesøg på Olsen Boats. 
I forgrunden Erik Jensen

eludvalget blev den overvejende del af 
mit arbejde dér.

Fokus på klubbens både
I foråret 2006 henvendte jeg mig til 
Kajakcentrum i Grejs ved Vejle. Jeg vil-
le gøre noget særligt, for at synliggøre 
værftet og materieludvalget i klubben. 
Vi ville lave et foredrag i klubben, hvor 
Ernst holdt foredrag om hvorledes 
man undgår skader på klubbens kajak-
ker og en orientering om forebyggelse 
af driftsstop og defekter. Med sig havde 
Ernst en bådebygger han samarbej-
dede med. Thomas introducerede os i 
alle vigtige materialer man konstruerer 
kajakker af i dag. Det var bestemt ikke 
billige sager, så jeg var rigtig glad for vi 
fik holdt det fantastiske foredrag. Han 

afsluttede med at reparere et par fod-
spark og demonstrerede sin nye me-
tode med epoxy beslag til fodsparkene. 
Vi var rigtig mange interesserede mødt 
op, så jeg betegnede eventen som en 
succes. Vi kunne jo følge op med en 
årlig event, men jeg mener dog kun, at 
eventen i 2007 var den sidste af de 2. 
Sidste event materieludvalget skabte, 
var fabriksbesøget ved Sondrup ikke 
langt fra Odder. Vi kørte en håndfuld 
medlemmer, nævner i flæng; Erik , Ej-
vind, Brian, Henrik og undertegnede. 
Henrik sad på minibaren, så han var 
lidt øm i bagen…

Vi så et moderne kajakbyggeri, med 
arbejdende afdelinger, og de fantasti-
ske robotter der sprøjtede coat på skro-
gene i et meget præcist lag. Monterin-
gen af cockpit rammer var også baseret 
på en fuldendt præcist montage. Alle 
kajakkerne var dem vi kender som, 
CoastRunner, CoastLine og mange 
andre. På tegnebrættet lå den dengang 
endnu ikke udkomne Coast450. 
Jeg nød at indkøbe værktøj i den 
rigtige kvalitet. Som tidligere isen-
kræmmer, særligt med interesse i 
værktøjsafdelingen, så jeg det som en 
naturlig del af det frivillige arbejde 
for klubben, at værktøjet er i orden. 
Én gang for meget havde jeg indkøbt 
en billig koreansk minisliber til Poul. 
Efter ganske let slibning ved udbed-
ring af en skade, smuldrede maskinen 
i hånden på Poul, og hans arbejdsdag 
var næsten ødelagt inden den overho-
vedet var begyndt. Derfor hastede jeg 
straks til byggemarkedet i Vorup og 
indkøbte en Dremel minisliber med al 
tænkeligt udstyr. Poul skulle bestemt 
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ikke køre fra Malling, for at komme 
til klubben og reparere kajakker på 
frivillig basis, og værktøjet ikke er i 
orden. Det blev derfor min kæphest, at 
materieludvalget og værftet var i orden 
og med lige nok frivillige hænder til 
at der kunne komme nogle kajakker 
gennem værftet. Jeg fik også indført en 
pudse/poler dag mere om året. Poul 
og Anne Birgitte kom på epoxy-kursus 
i Svendborg, og det var skønt at se 
hvad de kom hjem til klubben med af 
nye teknikker og materialer. Vi holdt 
udvalgsmøder, og de var skisme hygge-
lige. Kunne servere en gammel dansk i 
ny og næ til morgenbrøddet.

Gang i 4’eren 
Til klubbens gamle hæderkronede 
Winner fra Struer Kajak fik jeg indhen-
tet tilbud på en ordentlig renovering. 
Winner er vores 4ér kajak. Den blev 
genfundet på Brabrand Rostadion året 
forinden. Jeg indhentede 3 tilbud på 
en gennemgående renovering fra 3 for-
skellige kajakbyggerier. Det var derfor 
med stor glæde, at bestyrelsen fulgte 
op på, at Struer Kajak blev den renova-
tør der skulle sørge for at Winner blev 
grundigt renoveret med slibning og 
nye sæder. 

Det var jo egentlig også Struer, der 
kendte Winner bedst, da de var byg-
gerne af den i sin tid. Struerfolkene 
stod med vand i øjnene, da Henrik 
og jeg ankom til Struer med Winner 
liggende på Roklubbens trailer, som 
vi havde lånt til formålet. 12 m. kajak 
fylder jo meget. Tommy og Jens har 
også været med Winner til renoverings 
afhentning m.m. Under klargøring af 

Winner, fik jeg nedsat en interesse-
gruppe, med henblik på at ro i Winner 
lidt oftere. Det er et utroligt smukt syn 
at se den på vandet med 4 roere i stærk 
fremad fart. Brian stod for en supervi-
sion med stor deltagelse, og der var i 
starten stor interesse for at bruge den 
nyrenoverede Winner. Jeg håber en 
dag den får et come-back, jeg vil gerne 
selv prøve den, men det skal selvfølge-
lig koordineres når et mandskab på 4 
skal ro  

Når udvalget var på det højeste, var vi 
nok 5 – 6 frivillige med hvert vores spe-
ciale. Kunne konstatere, at klubbens 
kajakker blev holdt i en hæderlig og 
pæn stand, og udskiftning kom med 
tiden til at dreje sig om de nye Arrow 
fra Struer Kajak. 
Jeg syntes bestemt, det var dejligt rart 
med den korte vej fra materieludvalget 
til bestyrelsen. Havde jeg forespørgsler 
mht. materielindkøb blev det klaret i 
en ruf. Jeg havde faktisk rimeligt frie 
tøjler til diverse materielarbejder. Så-
dan mener jeg da også et materielud-
valg bør køres, og jeg håber med denne 
stafet, at jeg kan reklamere og oplyse 
lidt om det ved samme lejlighed. 

Somre i Sverige
2006 ville jeg deltage i klubbens som-
merferietur til Dalslandet i Sverige 
sammen med Laura. Anne Birgitte var 
med i bilen derop, og vi havde klub-
traileren med. Vi rejste teltet sammen, 
og jeg nød den sommerferie i fulde 
drag, da det hjemme jo var småt med 
far-datter tiden. Det var ikke nævne-
værdigt meget jeg fik roet, men en 
masse ”ud af teltet” ture blev det til, 
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Værtsparret Eva Lena og 
Jan, Högsbyns Fritidscenter

med fælles oplevelser ved Håverud, 
Elgparken, Slikfabrikken i Bengtfors, 
motorcykelmuseet i Edet, fællesskabet 
ved aftensmaden, dyster i klodsmajor 
og Kano-Lars’ ”syng med” aftener.

Utrolige elgbrøl i teltlejren om natten 
skabte uro, men det viste sig, at det var 
nogle af spasmagerne, Finn Ethelberg 
og andre der havde disse elgkald… 
Det var en dejlig sommer. Esben 
prøvede ihærdigt at få Laura med på 
vandet, lidt synd hun ikke takkede ja, 
da han var en glimrende iagttager og 
rar igangsætter for ikke-roerne.
 
Sommerferieturen gentog sig med 
Laura i 2008, og i 2009 kunne jeg tage 
min kæreste Gitte med til Sverige 
sammen med Laura. Det var dog i 
silende regnvejr, som gjorde ferien til 
en overlevelsestur i stedet for. Teltet 
var tæt, men der sejlede en flod ind på 
gulvet, så alt flød rundt om morgenen, 
selv taskerne.

Derpå indlogerede vi os i sovesalen, 
og kunne trygt sove til lyden af snor-
ken fra Kano-Lars.

Med basis i Thy
Så kom den tid, hvor jeg kørte op til 
Thy for at besøge min kæreste oftere 
og oftere. Jeg havde prioriteret den 
del af mit liv højere nu, hvor alting 
ligesom forandredes hjemme. Laura 
kom på efterskole i Sdr. Felding, så 
det blev kun ganske lidt jeg deltog i 
hendes liv. Jeg fik dårlig samvittig-
hed over ikke at kunne være en mere 
deltagende part i materieludvalget og 
ved bestyrelsesmøderne. Derfor trak 
jeg mig ud af det, og håbede med lidt 
spalteplads i Glimt, at én ville over-
tage mine ting og pladsen i besty-
relsen. Jeg er i dag en meget lykkelig 
gift mand med 5 store sammenbragte 
børn der alle er fløjet fra reden. Laura 
bor hos sin mor med sin kæreste, og 
jeg er glad for, at hun godt véd, at der 
er en sportsgren som kajakroning, 
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som hun måske en dag vil prøve som 
en del af sit aktive motionsliv. 

Jeg fik en stilling som ambulancebe-
handler ved Falck i Thisted, og har haft 
25 års jubilæum som redder ved Falck. 
Jeg er stadig århusianer med stort Aa. 
Jeg har tænkt mig, at klubben fortsat 
er en del af mit liv med kajakken, men 
jeg vil dog prøve at slå 2 fluer med 1 
smæk, for der er 138 km. herned. Der-
for har jeg også indmeldt mig i Thisted 
Kajakklub, det behøver jeg kun at cykle 
1 km. til, men Limfjorden er bestemt 
ikke Gudenåen. 

Jeg savner fællesskabet, bestyrelses-
møderne, og materieludvalget. Det 
nåede at grave sig ind under huden på 
mig, og jeg kan kun sige godt om netop 
dét liv med klubarbejdet. Nu glæder 
jeg mig til Ole Kjeldgårds gule ærter 
til generalforsamlingen, og i øvrigt 
være fortaler for et stort velfungerende 
materieludvalg.

Stafetten er hermed givet videre til 
Bodil.

PRAKTISK DAG 12. MAJ, KL. 9.00
Denne dag går vi til den og får klubben i tip top stand. Vi skal bl.a. 
have lavet følgende: 

Alm. indendørs hovedrengøring:
incl.: vinduespudsning, køkkenrengøring, og alt det andet som 
ikke klares af den ugentlige rengøring.
Beskæring af træer ved trailer
Fjerne ukrudt på bådepladsen
Rep. af broen
Evt. hvis vi ’falder’ over noget der trænger…

Kan du hjælpe i et par timer, er du hjertens velkommen. Klubben 
sørger selvfølgelig for morgenkaffe, frokost og andet traktement i 
løbet af dagen. Det vil være en stor hjælp hvis du selv kan med-
bringe eventuelle haveredskaber, værktøj o. lign. til den opgave 
du gerne vil hjælpe med. 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og giv den tid du 
har mulighed for. 
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Fælles torsdagsroning
 
Kano- og Kajakklubben tilbyder alle sidste sæsons begyndere, og andre 
nyere medlemmer af klubben, at komme ned og ro en tur en række tors-
dage kl. 19 med en mere erfaren roer.
Så er du lidt usikker på at komme på vandet igen, eller har du bare lyst 
til at ro sammen med andre på samme niveau, så mød op til disse ture.

Første gang er d. 26. april.
 
Vi håber du vil tage imod dette tilbud og glæder os til at se dig :-) 

Bedre roteknik
I løbet af sæsonen vil klubben afholde 3 dage hvor vi i fælles-
skab træner roteknik.

Formålet med dagene er at sætte fokus på roteknik og give del-
tagerne nogle øvelser at arbejde videre med. Indholdet for hver 
enkelt dag er endnu ikke helt fastlagt, vi vil arbejde med blandt 
andet blandt andet rostil, træning, bådtyper og sikkerhed.

Følgende datoer er afsat: torsdag d. 24, maj, torsdag d. 30. 
august og torsdag d. 27. september.

Følg med på hjemmesiden og på facebook. Der vil komme info 
om indhold og om tilmelding.
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Dato Start Måned
kl. April

16 Start for roning på Børneholdet
26 19:00 Torsdagsroning. starter.

Fællesroning med rutineret roer.

Maj
2 19:00 Handicap roning med efterfølgende grillhygge starter
6 Paradisløb i Silkeborg. Se opslag her og i klubben.

12 Praktisk dag
24 Fællestræning i roteknik
28 Børne/junior rotur hjem fra Langå (Det er 2.pinsedag)

Juni
9-10 Kajakrally i Skive for børne/junior. 

Tilskuere er velkomne
16 PaddleBattle Cup i Vejle. Tilskuere er velkmne
20 19:00 Sidste forårshandicap og fælles grill
23 PaddleBattle Cup i Hostebro. Tilskuere er velkomne.
23 Sct. Hans fest i klubben. Tilmelding via opslag.
25 Sommerferieafsutning for børne/juniorholdet.

Start efter sommerferien d.6. august.
Juli

Uge 29 Klubtur til Högsbyn i Dalsland, Sverige

Faste arrangementer i i forårs- sommer halvåret
HANDICAPRONING 
Hver onsdag kl. 19 med start d. 3. maj til og med d. 20. juni.
Efter roningen er der fælles grillhygge
FÆLLESRONING SAMMEN MED RUTINERET ROER
Alle torsdage kl. 19. - undtagen Kr. Himmelfartsdag d. 17. maj
BEGYNDERHOLD :7. - 13. maj (uge 19), 28. maj - 3. juni (uge 22), 11. - 17. 
juni (uge 24) og  18. - 24. juni (uge 25)

Kalender 
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Fristen for indbetaling af kontingent for 2012 var den 01. 
april.

Har du endnu ikke betalt bør du gøre det nu, da du ellers
kan risikere at din nøgle til klubben på et tidspunkt ikke læn-
gere virker.

Skulle girokortet være bortkommet kan beløbet overføres 
direkte til klubbens konto i Sparekassen Kronjylland 
Reg.nr. 9335 kt. 3155603029
(Husk at oplyse dit navn)

mvh
Kassereren

KONTINGENTBETALING
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Af Heine Krog

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om 
hvordan jeg oplevede det at hænge 
med hovedet nedad om vinteren. Det 
kan gøres ganske kort, det er KOLDT.   
De to gange jeg er væltet har været om 
vinteren og begge gange ved Nørre-
åens udløb i Gudenåen. Jeg er sikker 
på at det der skete var, at jeg kom ind 
i strømforhold som gjorde at pagajen 
ikke fik fat, og at jeg derfor væltede til 
den side hvor pagajen var sat i vandet.

Sidste vinter var jeg lige kommet forbi 
træerne på venstre side, da jeg plud-
selig lå med hovedet nedad. Jeg fik 
selvfølgelig lidt af et kuldechok, men 
udover det reagerede jeg ikke særligt 
meget på kulden, derefter handlede jeg 
helt efter bogen. Ud af kajakken, få fat 
i pagajen, fange kajakken og derefter 
svømme mod land. Selvom der var 
meget strøm foregik det hele ganske 
udramatisk. Først da jeg kom i land 
blev det koldt, men jeg fik hurtigt tømt 

Vinterbader

Når man vælter i sin kajak, er det 
normalt ikke noget man praler 
med. Gør man det om vinteren i 
to grader varmt vand, og faktisk 
to vintre i træk, foretrækker jeg at 
sige hallo, det var da med vilje, 
bare for at være klar, når det sker 
uventet. 

kajakken, søsat den og roede mig hur-
tigt til en nogenlunde varme. Hjemme 
i klubben måtte kajakken vente med 
aftørring indtil jeg selv havde fået et 
varmt brusebad.

I år da jeg væltede lige omkring juletid 
var forløbet nogenlunde det samme.   
Jeg tror at grunden til at man ikke 
føler kulden så meget er, at man er så 
fokuseret på de ting man skal gøre for 
at komme helskindet i land. 

Nu ror jeg med våddragt om vinteren, 
men det havde jeg ikke på de to gange 
jeg væltede. Har man en rojakke på 
eller noget vindtæt, får man sig hurtigt 
roet til en nogenlunde temperatur.        
Til slut vil jeg gerne sige til dem som 
ikke ror om vintern: prøv det! Det giver 
nogle helt anderledes naturoplevelser 
end om sommeren og skulle uheldet 
være ude er der på vores vand ikke så 
langt til land.                                                    
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Mit indlæg har endvidere til formål, at 
fortælle hvad jeg har oplevet i min tid, 
som eliteroer og motionist i de 37 år 
jeg har dyrket min sport i ”Kano og Ka-
jakklubben Gudenå”. Jeg vil også gerne 
fortælle lidt om de træningsmetoder, 
som jeg har brugt og stadigvæk bruger.

Hvordan det hele startede.
Da jeg var 13 år kom jeg forbi ”Gudenå”. 
Her så jeg kajakkerne og jeg tænkte det 
vist var noget for mig. Jeg tror ikke jeg 
tænkte på konkurrenceroning, jeg var 
blot tiltrukket af det at ”sejle” på vand.
De første ture i kajak foregik på klub-
bens” begynderaftner”, hvor en udvalgt 
skare tog sig af de nye medlemmer.  
Snart blev det spændende, at kunne 
holde balancen i en ”kapbåd”, og i den 
alder bliver det faktisk ret hurtigt det 
naturligste, man kan forestille sig. 
Efter de første ture til ”Laksegården” 
var jeg nogenlunde klar til at ro en 
”Espada”. Det var en noget gammeldags 
kapbåd med bløde former.
Det første år fik jeg balancen i båden 
og fik roet en del kilometer i kapbåd 
og så begyndte jeg så småt at deltage 
i stævner bl.a. sammen med Rolf 
Nikolajsen, der startede på samme tid 
som mig.

Min tid som eliteroer
Lige fra jeg begyndte i kajakklubben 
har jeg roet forholdsvis meget. Til at 
starte med var det vel ca. 4 gange om 
ugen. I nogle perioder som eliteroer 
har jeg trænet helt op til 12 gange om 
ugen og næsten lige siden har jeg del-
taget i ”Handicap”.
Handicaproningen er det perfekte 
springbræt til konkurrence roning. 
Her kan man få testet, om man har 
fremgang. Man har stor fremgang, når 
man som teenager træner meget. Det 
er nærmest som om man er på dope 
konstant (jeg har nu aldrig været på 
dope, men sådan tror jeg det er). 
Det andet år jeg roede var jeg til DM 
på Brabrand Sø. Jeg havde deltaget 
i et par stævner inden, men det var 
egentlig første gang jeg oplevede, at jeg 
godt kunne klare mig inden for ”vores 
sport”.  Ved det første DM for yngste 
(u 14) blev det til sølvmedalje på 500 
meter, kun 2/10 sekund efter nr. 1.
Som ungdoms roer (u16) var der inter-
nationale stævner, man kunne blive 
udtaget til. Det var enormt spænden-
de. Hvert år var der Nordiske mester-
skaber i enten Norge, Sverige, Finland 
eller Danmark. Udtagelserne forgik 
over et par stævner, det kunne være 
Bagsvær Regatta, Holstebro Regatta og 

Hvordan det hele startede
Af Brian Kragh

Jeg er blevet opfordret til at skrive et indlæg i Glimt. Årsagen 
hertil er vist, at der er en del der undrer sig over, at jeg stadigvæk 
gider at ro kajak for at ro hurtigt, selvom jeg vist er lidt for gam-
mel til det pjat.
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Danmarksmesterskaberne. Efter det 
sidste af disse stævner fik de heldige 
stukket en seddel i hånden, hvor der 
stod, at vi var udtaget til Nordiske 
Mesterskaber. 

Som ung roer var det virkelig helt 
fantastisk. Tænk at være udtaget til at 
ro blandt de bedste unge i norden, bo 
på et ”fint hotel” en hel uge (det kunne 
nu også være en skole mv.), og så skulle 
man oven i købet beskæftige sig med 
det man bedst kunne lide. Det var 
heller ikke helt uden betydning at man 
skulle være sammen med andre unge 
mennesker, som holdt lige så meget 
af at ro, som jeg gjorde. I min tid som 
ungdomsroer og juniorroer var jeg ude 
at rejse med landsholdet hver sommer. 
Hele foråret var der arrangeret træ-
ningssamlinger i København, Odense, 
Silkeborg eller Maribo. Nogle år var der 
træningslejr i Tyskland eller Italien.
 
Specielt i min tid som helt ung roer 
fik jeg meget opbakning i klubben. Vi 
havde på dette tidspunkt en meget ung 
formand, Henrik Poulsen. Han sørgede 
for at jeg fik ekstra støtte til stævner og 
var desuden medvirkende til at jeg fik 
små sponsorkontrakter, hvor jeg fik tøj 
og pagajer. En anden tidligere formand 
i klubben, Johnny Schmidt, var også 
behjælpelig i forbindelse med ansøg-
ning af legater mv.

Min tid som senior var egentlig en 
fortsættelse af min tid som ungdoms-
roer og juniorroer. Der var forsat meget 
rejseaktivitet. Hvert år var der udta-
gelse til VM, som var det helt store mål 
for sæsonen.

Træningen blev tilrettelaget efter de 
udtagelsesstævner, som kunne afgøre, 
om man kom med til VM. Når man 
skal udtages til VM er det ikke nok at 
være god i Danmark, og man skulle 
udtages ud fra den præstation, man 
kunne vise ved 1-2 Internationale stæv-
ner. Det kunne fx være ”Copenhagen 
Regatta”, eller vi tog med landsholdet 
til Duisborg Regatta i Tyskland eller 
Postdam i Polen for at blive udtaget.
Som seniorroer roede jeg blandt andet 
sammen med Henrik Christiansen fra 
Skovshoved Roklub, og opnåede at 
blive Nordisk Mester i 10.000 meter to-
erkajak på Bagsværd Sø. Thor Nielsen 
og Lars Koch var kun lige et par meter 
bag os på 3. pladsen. Efter dette spæn-
dende opløb opstod muligheden for at 
sætte to stærke toerkajakker sammen 
og danne en firekajak af høj standard. 
Dette blev det kommende års satsning. 
Målet var en medalje ved VM i Belgien 
i 1985.

Den efterfølgende vinter blev der træ-
net meget i firekajak. Der var samlin-
ger næsten hver weekend hele vinteren 
og foråret igennem. Landstræner Bent 
Serup stod for træningen. Bent havde 
tidligere været træner for ”baglænsro-
rene”. I nogle af træningssamlingerne 
var vi så heldige, at få selskab af nogle 
af verdens bedste baglænsroere bl.a. 
letvægtsroeren Bjarne Eltang. Det var 
meget inspirerende.

Satsningen på en firekajak ved VM 
viste sig at være rigtig. Vi var faktisk 
de mest dominerende de første 9.000 
meter af løbet, der var nu kun tre både 
tilbage i førerfeltet. De sidste 1.000 me-
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ter blev dog afgørende og vores dygtige 
konkurrenter fra Sverige og Ungarn var 
mere spurtstærke end os, så vi måtte 
”nøjes med” bronze. Specielt Thor og 
Lars fik stor succes, og vandt efterføl-
gende VM i marathon og 10.000 meter. 
Thor vandt i enerkajak på 10.000 ved 
VM og er nok den bedste kajakroer, 
som Danmark nogen sinde har haft.

Udover min deltagelse ved VM i Bel-
gien har jeg deltaget ved VM i Eng-
land, Finland, Tyskland og Canada.
Jeg har vundet DM 13- 14 gange som 
senior. De fleste af guldmedaljerne har 
været på 10.000 meter, men der har 
også været nogle på 1.000 meter og 
marathon. 

I alderen 14 – 25 år var jeg eliteroer og 
var i lange perioder støttet af Team 
Danmark, der dækkede de fleste af 

mine udgifter, som jeg havde i for-
bindelse med min sport. I de år har 
jeg naturligvis passet min skolegang 
i Randers og derefter læst på Han-
delshøjskolen i Århus. For mig har 
det været helt perfekt at kombinere 
skolegang med sport.
Jeg har nu været motionist i ca. 25 
år og træner 2 til 4 gange om ugen. 
Jeg har flere gange stillet op i Tour de 
Gudenå og Marathon DM i forskel-
lige klasser ener- og toerkajak, tur- og 
kapkajak).

Træning
Gennem min tid som eliteroer, har jeg 
haft mange yngre ”træningskammara-
ter” i ”Gudenå”, som jeg har haft stor 
fornøjelse af. De har også været blandt 
Danmarks bedste kajakroere. Af disse 
roere vil jeg gerne nævne: Peter Isager, 
Allan Drescher, Flemming Drescher, 
Lars Jørgensen, Rene Vestergaard, Rolf 
Nikolajsen, John Pedersen og Jens Erik 
Christensen. Når jeg har roet med 
dem, har jeg forsøgt at tilrettelægge 
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træningen så vi alle har fået en optimal 
træning, selvom vi ikke altid har været 
på samme niveau. Det er ikke kun på 
klubbens handicapbane, at man med 
fordel kan give en langsommere roer et 
forspring i forhold til en lidt hurtigere, 
dette kan ske på alle distancer. 

Min ”fidus” med hensyn til træning 
har altid været at holde mig i konstant 
form året rundt. Træningen har bestået 
af en del løbetræning og styrketræning 
i vinterperioden og mest mulig roning 
fra foråret og til slutningen af sæsonen. 

Det er min erfaring, at man let få et 
ekstra niveau ved at træne intensiv i 
et par måneder inden det stævne hvor 
man vil være god, når blot man er i 
nogenlunde stabil grundform. Når 
jeg træner intensivt som motionist er 
2 gange pr. uge for at få fremgang et 
minimum. Det er meget vigtigt at have 
en plan/et træningsprogram. 

Min Træningsplan består af flere for-
skellige måder at ro på. 

”Steady state”  (konstant fart over  5 
til 10 kilometer) hvor man roer tæt på 
det maksimale tempo, som man kan 
holde til, på den valgte distance. 

”Udholdenhedstræning” -  højt tem-
po over en kortere distance eller en be-
stemt tid (her skal man blive forpustet 
efter hvert interval). Jeg har ofte valgt 
intervaller af 3 minutter.  Mellem in-
tervallerne har jeg typisk brugt at have 
en pause på 2 til 3 minutter. Antallet af 
intervaller kan være varierende, jeg har 
brugt mellem 4 og 6 intervaller.

32 GLIMT  #1 2012



”Spurttræning” -  korte intervaller på 
f. eks. 100 meter med fast start, eller 
et interval på f. eks. 20 sekunder med 
”glidende start” hvor der spurtes 100% 
med start f.eks. hver andet minut. Far-
ten mellem spurterne skal ikke være 
høj. Antallet af intervaller kan være 10 
stk.

”Stady state” er den træningsform, jeg 
bruger mest året rundt. Det er dog ikke 
den form for træning, der giver de bed-
ste resultater, hvis jeg træner op til et 
stævne hvor jeg gerne vil ro stærkt. Her 
ville jeg i stedet benytte de to andre 
træningsformer mest.
Det er naturligvis muligt at kombinere 
de nævnte træningsformer, så man 
evt. tager to forskellige former på en 
træningstur.
De tre forskellige måder at træne på er 
efter nutidens normer meget primitiv 
træning, men jeg har haft stort udbytte 
af de nævnte træningsformer.  
Efter min mening vil ovenstående træ-
ningsmetoder være anvendeligt hvis 
man træner 2 til 3 gange om ugen. Hvis 
man træner mere vil det være en fordel 
at følge et nøje planlagt program for at 
få optimalt udbytte af sine anstrengel-
ser.

Teknik er naturligvis også vigtigt at 
træne for at få mest mulig fart i båden 
og undgå skadelige bevægelser/belast-
ninger. Det kan være vanskeligt selv 
at korrigere sin teknik, da man jo ikke 
umiddelbart kan se sig selv ro. For 35 
år siden var det et stort ”show” at blive 
filmet med henblik på at rette stilen. 
Den mulighed er heldigvis blevet me-
get lettere i dag. Det er helt sikkert en 

fordel at se sig selv ro, og naturligvis en 
stor fordel hvis man også kan får kor-
rigerende kommentar af en træner.
Det kan være at man ”hugger” dvs. 
bevæger overkroppen frem og tilbage 
i stedet for at rotere. Hvis man roterer 
får man mere glid over båden, man ud-
nytter desuden sine rygmuskler. Hvis 
man hugger, vil båden hoppe i vandet 
og gliddet i båden forsvinder. Det kan 
også være, at man ror med for flad 
stil. Hvis man trækker for langt ud fra 
båden vil den blive skubbet fra side til 
side, i stedet for at man bruger alle sine 
kræfter på at få båden fremad.

Når man har fået korrigeret sin teknik, 
og man har fået noget at arbejde med 
vil det være nødvendigt at træne de 
rigtige bevægelser ofte. Dette kan gø-
res ved at lægge teknikintervaller ind i 
ens træning. Det kan f.eks. være noget 
man koncentrerer sig om i opvarm-
ningen eller i afroningen. Intervallerne 
må efter min mening højst være på 
10 minutter, hvis de bliver længere vil 
man miste koncentrationen.
 
Der er mange meninger om god tek-
nik. Teknikken er forskellig fra person 
til person. Hvis man er meget fysisk 
stærk, skal man ro på én måde, hvis 
man har en god kondition skal man 
ro på en anden måde. Der er skrevet 
meget om roteknik i kajak og der sker 
jo hele tiden en udvikling. Det der var 
korrekt teknik for 30 år siden er sikkert 
ikke korrekt teknik i dag. For 30 år 
siden roede man jo ikke med den slags 
pagajer, som man ror med i dag.
Løb kan anvendes for at få konditionen 
op og holde ens vægt nede. 

                                   GLIMT  #1 2012 33



Denne form for træning har jeg ofte 
anvendt om vinteren. Om sommeren 
har jeg primært løbet en tur, hvis det 
ikke var muligt at træne på vandet.
 
Styrketræning har primært til formål 
at øge ens maksimale fart i båden. Det 
har naturligvis også til formål at vedli-
geholde de muskler, som man bruger 
for at ro kajak. Der er delte meninger 
om styrketræning skal foregå med 
store vægte, der skal flyttes på få gange 
eller med små vægte og mange gen-
tagelser.  Jeg mener at store vægte er 
sjove at flytte rundt på og har sin beret-
tigelse ved den toptrænede eliteroer, 
men hvis vi skal bruge det til mere fart 
i kajakken, som motionist, er det ikke 
optimalt. Styrketræning er for mig 
primært noget der sker om vinteren, 
men let styrketræning kan også være 
fordelagtigt sammen med træningen i 
kajakken om sommeren.
 
Skader  Jeg har aldrig fået længere-
varende skader ved at ro kajak, men 
ind imellem haft et hold i nakken, 
der som regel er gået væk efter kort 
tid. Jeg er bekendt med at nogle får 
overbelastningsskader. Jeg tror at en 
måde, hvorpå man kan undgå overbe-
lastningsskader, er ved at holde sig i 
nogenlunde konstant form året rundt. 

Det nytter ikke noget at besluttes sig 
for at træne 7 gange om ugen i kajak-
ken, hvis man ikke langsomt har byg-
get det op. Dette vil især ældre roere 
mærke. Hvis man holder en pause med 
træningen er det nødvendigt at starte 
langsomt op.

Afslutning
I min tid i Kano- og Kajakklubben Gu-
denå har jeg ikke kun beskæftiget mig 
med kaproning, men har også nydt at 
være på meget spændende ture over 
Loch Ness, og adskillige ture til både 
Norge og Sverige, hvor det sociale og 
naturen har været det primære og ikke 
så meget ”farten i båden”.                                

Bestyrelsesarbejde og posten som 
kasserer har jeg også varetaget i en 
længere periode. Jeg må dog indrøm-
me, at det primære for mig er og har 
været tiden, som jeg har tilbragt med 
”fart i båden”, både som kaproer og 
motionist. Det er nok også årsagen til, 
at jeg endnu kan ro fra de fleste yngre 
roere og fortsat med stor glæde pudser 
klubmesterskabspokalen (så længe det 
varer).
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Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV


