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Glimt
fra året
der gik
Formandens beretning for
2012, til klubbens generalforsamling d. 26. februar 2013
Alle de mange aktiviteter, arrangementer og løb, vi har haft eller
deltaget i, har betydning for vores klub og vores medlemmer. Så når
jeg i det efterfølgende ikke nævner dem alle, er det ikke fordi, der er
nogle, jeg anser for mere vigtige en andre - der er bare ikke tid nok!.
Og så læner jeg mig også lidt op af, at vi har et supergodt klubblad, hvor næsten alle historierne kan læses, men nogle af dem skal
selvfølgelig nævnes også her. Vores informationsniveau har også
fået et løft i år med mailservice og nyhedsmails, så nu har alle rigtig
gode muligheder for at holde sig ajour med, hvad der sker hvornår i
klubben.
Udvalgene og deres store arbejde vil
jeg kun berøre kort i min beretning, da
de selv fremlægger deres beretninger
senere...
Is - nix, ikke denne vinter - næsten...
2011 sluttede med en fantastisk Nytårsroning. Og for én gangs skyld kunne
vi afvikle havneræs - og med rigtig
mange deltagere! Vi undgik således
at skulle starte nødplanen - Silkeborg
og det besvær madlavningen m.v. ville
blive.

Vinteren stod jo som sædvanligt i
svømningens, kajakpoloens og floorballens navn. Det er rigtig godt at vi
har disse tilbud til vore medlemmer.
Det får mig lige til at huske at rette en
stor tak til Anne Marie, Casper og Esben for indsatsen med disse aktiviteter.
Vi kommer til at høre mere fra disse
aktiviteter senere, når de selv aflægger
en beretning.
Foråret bød på opstartroning for
begynderne fra 2011 - med varierende
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tilslutning, men jeg synes fortsat det
er et godt tiltag, der er med til styrke
fastholdelsen af de nye sidste-års medlemmer. Og i efteråret fortsatte vi torsdagsroningen for de nye 2012-roere.
Børneholdet var ved at drukne i deres
egen succes i 2012. Det er et superflot
stykke arbejde I der har udført. Det
er jo i den flok rollinger, klubbens
fremtid ligger. Stor tak til instruktører
og hjælpere.
Handicappen, tja den kører jo i grillolie.... Det ska’ bare lige nævnes at
årets vinder blev en begynder fra sidste
år...sådan! Tak til handicap-holdet, der
troligt stiller op onsdag efter onsdag
både før og efter sommerferien og
er med til at understøtte denne for
klubben vigtige sociale aktivitet.Og
apropos handicap, så er begynderkurserne atter i år udbygget - nu med
obligatorisk deltagelse i netop handicappen. Det sker for at prøve at få de
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nye roere med i det sociale liv i klubben og selvom vi ikke helt fik alle med,
så er vi godt på vej.
Sommerferieturen til Högsbyn, jamen
er der noget som en ferie i kendte vande og trygge omgivelser? - ja altså de
fleste vande der omkring er kendte...
Og ved Råvarpsrennet, et kajakløb som
Jan vores vært arrangerer hvert år i uge
29, vandt Søren, Jeppe, Annemette og
Brian K. deres klasser...
Fakkeloptoget i Randers Ugen kom
igang igen efter et overspringsår. Godt
at det lykkedes, men vi kan sagtens
være flere på vandet...
Klubmesterskaber - igen en hyggelig
dag...med den sædvanlige vinder. Du
er en sej “gammel” gut, Brian :-)
Så kom DM-Marathon i Silkeborg. Det
gav klubben en 1. plads og to 5. pladser,
og 1. pladsen i 50+ gik skisme til den

samme som vandt vores klubmesterskab!

i hak, men vi gør et nyt forsøg her i
foråret...

TdG havde det laveste deltagerantal i
mange år. Det har givet arrangementskommiteen store spekulationer - skal
det fremover kun være et en-dages løb,
eller? Jeg regner med, at KKG i løbet
af foråret bliver inviteret til møde om
TdG’s fremtid, da vi jo er dybt involverede i afslutningen på Justesens Plæne.
Arrangementet på Justesens Plæne gik
- selvom, der var lidt hjælper-mangel
op til afviklingen - igen rigtig fint!

Sæsonafslutningen den 6. oktober blev
en af de mest hektiske dage i klubben
længe. Der var fire arrangementer lagt
på en og samme dag. Denne dag kom
Lyserød Lørdag til KKG (Tak for endnu
et vellykket arrangement Jeanett!), der
var standerstrygning, standerstrygningsfest og sammen med denne:
romsmagning med stort fremmøde.
Tak til Trine!

Vi havde i øvrigt heller ikke så mange
med, men vore roere gjorde det rigtig
godt. Flemming roede sig endda til en
2. plads i sin klasse! På Touren fik vores
nye toer sin ilddåb - den kan osse bære
“store” roere...go’ båd! Den er siden
blevet meget populær i klubben!
Og så fik vi det nye varmtvandssystem
- omsider. Bortset fra lidt indkøringsproblemer, har det leveret varmt vand
i rigelige mængder, senest til vores
Havneræs i januar i år med over 100
deltagere!
I efteråret fødtes også planerne for et
nyt marathonløb i Randers - takket
være Steffen! Han er allerede langt
med planlægningen og får brug for
mange hjælpende hænder til dette
arrangement. Der bliver indkaldt til
møde herom inden længe.
Et hængeparti er glasfiberkurset, som
vi gerne vil tilbyde vores uundværlige
værftsarbejdere (TAK!). Det var bare
ikke lige til at få datoerne til at falde

Det store fremmøde oplevede vi også
til julefrokosten, hvor 40 klubmedlemmer havde en rigtig hyggelig aften.
Nytårsroningen var dog noget tyndere
besøgt - på vandet i hvert fald (nok på
grund af vejret). Da der kom kaffe og
kransekage på bordet, var der imidlertid pludseligt næsten fyldt i klubstuen...
Øvrigt
Lige nu er vi, med Niels Ulrik som primus motor, i gang med at skabe rammerne for et formaliseret samarbejde
med Silkeborg Kajakklub og Kraftcentret (hvor Jeppe står på spring).
Samarbejdet skal sikre at vi fremover
kan tilbyde vore unge talentfulde
roere træningsmuligheder på et højere
nivaeu end det vi kan tilbyde dem i
vores klub. Dette sker ud fra en accept
af at vi pt. ikke kan tilbyde disse roere
tilstrækkelige træningsmuligheder.
Niels Ulrik har i den forbindelse kontakt til Randers Elite for at finde ud af
i hvilket omfang de vil støtte samarbejdet med Silkeborg Kajakklub.
GLIMT #1 2013
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I efteråret havde vi igen en udbytterig
bestyresesweekend. Den udmøntede
sig blandt andet i at vi i bestyrelsen har
nedfældet klubbens mål og visioner
og dem vil jeg gerne præsentere for jer
nu. Dokumentet anser vi for et dynamisk papir, der skal udvikles i takt med
klubbens udvikling...
Der er særlig én ting, der virkelig har
glædet os i bestyrelsen i år: Det er det
store fremmøde, som arrangementerne
i klubben har kunnet mønstre.
----------------------Jeg ved godt at beretningen er tilbageskuende, men det er umuligt, ikke
at kigge lidt frem i 2013 også sådan en
dag:

mangel på bådpladser sætter vi nu
gang i udbygningen af bådfaciliterne.
Vi har indhentet to tilbud på udvidelse
af vore nuværende bådhuse. Der bliver
tale om en tilbygning i fuld længde
nord for vores vestlige bådhus.
Afrunding
Jeg har helt sikkert glemt noget og nogen i min beretning, men det er altså
kun fordi der er så meget at berette
om, at noget og nogen kan “smutte”.
Og til sidst: Tak til bestyrelsen for et
godt år med mange gode møder.
Tommy Kjær, februar 2013

Bestyrelsen vil se nærmere på vores
ordensreglement, især med fokus på
reglerne for tildeling af bådpladser. Og
som en konsekvens af vores konstante

Hjælpebådshygge til havneræs
6
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MULTIDAG
Vi gentager succes’en med en multidag, ligesom til efterårets standerstrygning.
Vi holder derfor PUDSE/POLEREDAG, STANDERHEJSNING,
MEDLEMSMØDE OG STANDERHEJSNINGSFEST

LØRDAG DEN 6. APRIL MED START KL. 9.00
PUDSE/POLEREDAG starter kl. 9.00 med fælles morgenmad,
hvorefter vi får gjort kajakflåden klar til sæsonstart. Bådene poleres
og vokses, og gås efter for eventuelle skader, fejl og mangler. Kom og
poler din yndlingsbåd...
STANDERHEJSNING - den officielle start på sæsonen - starter kl.
14.00 med udskiftning af vimpel til klubbens flotte stander på flagstangen, og formandens tale til nationen. Dette efterfølges af...
MEDLEMSMØDE kl. ca. 14.30, hvor vi får lidt kaffe og kage, og her
vil vi fra bestyrelsens side gerne i dialog med medlemmerne om klubben. Hvad har I af ønsker og drømme for vores dejlige klub? Bestyrelsen efterlyser emner I gerne vil diskutere denne dag, og beder jer
sende en mail til gudenaa-kajak@gmail.com med jeres forslag. Vi vil
så løbende lægge forslagene ud på hjemmesiden, så alle kan se hvad
dialogen kommer til at handle om.
Vi slutter dagen af med en standerhejsningsfest med start kl.
18.00, hvor vi får lidt at spise. Vi er pt. i gang med at planlægge enten
en ølsmagning eller en vinsmagning til denne aften.
Der vil hænge tilmeldingslister til samtlige arrangementer på tavlen i
klubben i løbet af uge 11.
Vi glæder os til at tage hul på den nye sæson sammen - vel mødt!
Bestyrelsen.
GLIMT #1 2013
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Generalforsamling den 23. februar 2013 i
Kano- og Kajakklubben Gudenaa i Randers
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretninger fra diverse udvalg
Regnskab for 2012 og budget for 2013
Indkomne forslag
Forslag fra Torben Ravn
Forslag fra bestyrrelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad 1

Henrik Bach Christensen vælges med bifald.
Han konstaterede derefter generalforsamlingen for lovlig 		
efter vedtægterne

Ad 2

Formandens beretning. Han sagde blandt andet.
At han glædede sig over, at der er kommet gang i mail 		
serveren. Opfordrede til, at alle medlemmer bliver
registreret med mailadresse.
At årets gang igen forløb som planlagt. Han nævnte bla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nytårsroning
Vinterens svømning og kajakpolo
Begynderkurserne
Handicap
Årlig tur til Sverige
Deltagelse i diverse stævner, hvor Brian Kragh vandt DM.
Der var også mange andre flotte resultater
Klubmesterskaber
Tour de Gudenaa
Afslutning på sæsonen i oktober

GLIMT #1 2013

•
•
•

Julefrokost i december
Det kommende Randers maraton
Samarbejde med Silkeborg Kajakklub

Formanden takkede:
Alle aktive for et godt fremmøde hen over året
Bestyrelsen for godt samarbejde
Alle udvalg for et godt og vigtigt stykke arbejde
Værkstedet for en stor indsats
Formanden orienterede om et bestyrelsesarbejde med vores klubs
visioner. Disse vil senere blive lagt på hjemmesiden og der gerne give
anledning til en aktiv debat om hvad der er vigtigt i vores klub.
Han orienterede kort om nogle af visionerne som i stikord handler om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At udøve og fremme kendskabet til og interessen for kano
og kajaksporten
At have fysisk plads til både klubbens ejendom og medlemmernes eget udstyr
At vi i hvert fald for tiden er en breddeklub
At bevare et solidt økonomisk grundlag
At antallet af medlemmer skal være + 200. Aktuelt er vi ca.
260 medlemmer
At klubhus og øvrige ejendom moderniseres efter økonomisk formåen
At have et højt informationsniveau
At styrke deltagelse i diverse stævner
At afholde egne stævner
At fastholde en række af velfungerende udvalg
At fastholde etiske mål – Vi har f.eks aldrig haft problemer
med f.eks alkohol, rygning og stoffer
At fremme kajakpolosporten
At fremme muligheden for børne- og ungeroning
At forsætte med begynderkurserne
At have fokus på roteknik. Dels af hensyn til at ro så stærkt
som muligt, dels for at forebygge skader
At råde over tidssvarende materiel
At bestyrelsen gerne modtager input fra medlemmerne.
GLIMT #1 2013
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Formanden oplyste, at der i det kommende år vil blive udarbejdet et
ordensreglement i forhold til bådpladser
Sidst takkede formanden alle for en rigtig god indsats i det forløbne år.
Han glædede sig over, at være formand i en særdeles velfungerende
klub.
Ad 3
Børn og Ungeudvalget ved Niels Ulrik oplyste om:
• Kraftscenter Kronjylland
• Kajakrally som forventes fortsat i det kommende år
• Paddle Battle Cup
• Tradition med tur 2. pinsedag
• Paddlepower armbånd
• Den ugentlige træning mandag og torsdag
• Målet er blandt andet, at styrke roernes mulighed for at blive
dygtigere
• Orienterede om et samarbejde med Silkeborg
• Der har været mellem 30 og 40 børn og unge til træning
hen over året
• Sidst takkede NUT alle roerne for en god indsats, samt alle
instruktører, hjælpere og forældre for et uvurderligt stykke
arbejde
Materieludvalget.
Heine orienterede på vegne af Martin. Alt forløber som udgangspunkt
tilfredsstillende dog efterlyses:
• At bøjer fjernes fra gulvet i bådhuset
• At der etableres en loftslem samt
• At der ryddes op på loftet
Polo ved Casper
• Der trænes om mandagen og alle er velkomne, dog med
begrænset antal kajakker
• Der har været folk på trænerkurser
• Der er samarbejde med Green Adventure
• Der har været åbent hus på Åen

10
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Der ved hjælp af Flemming er lavet nye mål
Deltagelse i Vestturneringen har givet 4 sejre i 10 kampe

Begynderhold ved Esben
• Der er afviklet 4 hold i 2012
• Der forventes ligeledes 4 hold i 2013. Uge 20-22-24-25
• Samme koncept som i tidligere år. Dog er svømning flyttet fra tirsdag til mandag. Har givet lidt mere roning på den
første rodag
• Der afsluttes med deltagelse i handicap
• Opfordring til at flere tilmeldes instruktøruddannelse
• Forventer instruktøraften den 13. marts kl. 19
Husmester ved Dennis
Tommy oplyser (idet Dennis er forhindret. Det forlyder, at Ida og han
venter tvillinger – et STORT tillykke )
• Den almindelige vedligeholdelse er blevet noget mindre efter
etablering af nyt varmeanlæg
• Der er isat nye porte, hvilket ser godt ud
• Der skal nok findes en afløser til Dennis – han skal nok
bruge tiden til noget andet .
Svømme/ Livredder ved Annemarie
• Det kører fint
• Øvede makkerredning sidste år. Gentages i 2013
• Opfordrer interesserede til at rette henvendelse
Ad 4
Brian Jensen gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt
Han gennemgik herefter budget for 2013, som herefter blev godkendt
Der var herefter en pause, hvor der blev uddelt km- pokaler til Johnny
og Gitte. Tillykke med det.

GLIMT #1 2013
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Ad 5
Torben Ravn kom med flg. forslag:
•
•
•
•
•

At referat fra bestyrelsesmøde hurtigt kommer på hjemmesiden. Dette er bestyrelsen opmærksomme på
At invitere fremmedsprogede til begynderkurser. Efter en
drøftelse var konklusionen at alle er velkomne i vores klub
At være opmærksom på betaling til begynderkurser. Begynderudvalget er opmærksom
At have en fast PR ansvarlig. Alle synes godt om ideen. Problemet er at finde en sådan person. Interesserede opfordres
til at melde sig
At sidste års begyndere inviteres til roning i maj næste år.
Begynderudvalget oplyste, at dette allerede er fast procedure

Bestyrelsens forslag
Brian gennemgik forslag til udvidelse af bådhuset med 2 ”skibe” efter
forslag fra sidste år.
Brian bad på bestyrelsens vegne om generalforsamlingen tilsagn til
finansiering op til kr. 300.000. Gennemgangen af økonomien i forslaget
viser at man max skal finansiere ca. kr. 80.000, idet der allerede eksisterer finansiering i størrelsesordenen kr. 220.000
Proceduren til forslaget drøftedes og bestyrelsen opfordredes til i fremtiden at være mere åben i forhold til væsentlige forandringer og væsentlige investeringer f.eks ved indlæg på hjemmesiden eller som bilag
til dagsordenen.
Dette blev taget til efterretning.
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget ensstemmigt.
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud.
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Ad 6
Generalforsamlingen i 2012 fastlagde kontingent for 2013 på kr. 1.300
for seniorer og kr. 2.100 for familiemedlemskab. Dette kontingent fastholdes.
Ad 7
Valg af formand, hvor Tommy er på valg. Han oplyste, at han gerne
modtog genvalg. Tommy vælges med bifald
Ad 8
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Jeanett og Esben. Jeanett modtager genvalg
Jeanett genvælges og Flemming vælges uden modkandidater
Ad 9
2 suppleanter er på valg. Trine modtager genvalg. Flemming er netop
valgt til fast bestyrelsesmedlem. Anne Holme foreslås.
Trine og Anne Holme vælges.
Ad 10
Brian Kragh og Ida er på valg som revisorer. Begge modtager genvalg.
Begge genvælges
Ad 11
Jan Lauridsen foreslog, at redningsveste vaskes. Det aftales, at dette
gøres på praktisk dag.
Tommy orienterede om DKF årsmøde den 16. og 17. marts 2013.
Steffen orienterede om Randers Maraton og opfordrede alle til at deltage. Slog fast at der er tale om et motionsløb og at alle kan deltage.
Sidst takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Allersidst fik Esben en gave for sin indsats i
bestyrelsen.
Ref.: Jørgen Lanng
14
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Flemming Drescher

Trine Jørgensen
Bestyrelsen har konstitueret sig med Flemming Drescher som
næstformand.
Trine Jørgensen er genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
GLIMT #1 2013
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Kære Gudenaa’er
Den 26. maj afholder vi Randers City Kajak Marathon. Vi
har tidligere afholdt Randers
Marathon med succes. Det er
dog ved at være et par år siden sidst. Vi har længe ønsket os at genoptage dette årligt tilbagevendende løb.
Nu er det her endelig igen!
Men på en lidt anden måde.

L

øbet er omskrevet til at hedde
Randers City Kajak Marathon
for at gøre det til et mere bynært
løb samt ”brande” løbet og vores
klub, som værende en del af Randers by’s motionsliv. Dette med
opbakning fra og i samarbejde med
Randers Kommune og Randers
Eventsekretariat.
Løbet har nu mere fokus på at
være for motionister med kortere
løbsruter på henholdsvis 12km og
20km.
Løbet bliver synligt og publikumsvenligt pga ruten forbi Justesens
Plæne og ned til Tronholmparken.
Løbet afholdes nu i forsommeren i
stedet for som tidligere i eftersommeren. Løbet er således et godt
trækplaster for at mødes med sine
kajak-kammerater fra nær og fjern
allerede tidligt på sæsonen.
16
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De ”omkringliggende” kajakklubber er direkte inviteret. Derudover
er løbet annonceret i DKF’s årskalender og hos kajakforhandlere.
Vi håber selvfølgelig på mange
deltagere fra mange klubber til en
god løbs-dag som gør, at de kommer igen til næste år- og næste år
og næste år…..
På løbsdagen bliver der naturligvis
behov for et vist antal hjælpere,
ca. 20 stk i alt. Hold derfor gerne
øje med facebook, hjemmesiden,
nyhedsbrev samt opslag i klubben hvor du kan melde dig til som
hjælper.
Udover hjælpere ønsker vi os også
mange tilskuere. Mød op på dagen
som publikum og vær med til at
sætte præg på stemningen. Tag
gerne familien med også.

Som den seriøse kajakklub vi er,
vil der naturligvis være mulighed
for at købe kaffe og kage og andet
godt.
Mest af alt vil det være rigtig
dejligt, hvis vi kan få rigtig mange
gudenaa-roere som deltagere i
løbet. Meget gerne iklædt vores
flotte grønne klubtrøje - som jo kan
købes hos Jeanett fra bestyrelsen.
Fælles tilmelding til løbet på opslag
i klubben eller email til Steffen på:
randersmarathon@gmail.com
Til havneræs som vi afholdte i
januar måned i år var der i alt 104

deltagere, hvor vi, ikke mindst
overfor os selv, beviste at vi som
klub er i stand til at servicere mange deltagere. Flere af de deltagende
klubber meldte endda tilbage med
glade og positive roser til os.
Lad os gentage dette hyggelige
klub-samarbejde og give de gæstende roere en god oplevelse til
Randers City Kajak Marathon.
Se løbs-info og program på vores
hjemmeside. Det gode vejr til dagen er bestilt!

Vi ses den 26. maj
til en hyggelig dag.
Steffen
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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 torsdage 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. 25. april
Vi håber du vil tage godt imod dette tilbud, og glæder os til at
se dig :-)

Datoer for aflevering af stof til Glimt
Sommernummer: mandag d. 27. maj
Efterårsnummer: Mandag d. 2. september
Vinternummer: Mandag d. 2. december
Der går sædvanligvis 2 uger inden bladet er i postkasserne!
Jeg vil meget gerne have fotos fra klubarrangementer!
(Men helst ikke fotos som allerede er lagt ud på Facebook eller
klubbens hjemmeside!)
Billederne skal gerne fylde 1,5 - 2 Mb, for at jeg kan bruge dem.
Du skal ikke bruge tid på at få teksten til at se pæn ud - det er langt
nemmere for mig hvis den er helt rå!
Jeg glæder mig til at modtage dit oplæg!
/redaktricen
18
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Husk fuldmåneroning
onsdag d. 28. marts!
Klar i bådene kl. 19.00

Kom med og oplev den helt fantastiske stemning når månelyset får siv og træer til at spejle sig i åen.Vandet er kulsort og
blankt og skyerne får landskabet til at bevæge sig i vandet.
Det vil du bestemt ikke fortryde!

GLIMT #1 2013
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Faste ugentlige aktiviteter indtil sommerferien
MANDAG

Svømning i svømmehallen påTirsdagens skole
Til og med udgangen af april.

Kajakpolo, svømmehallen på Tirsdalens skole.
Ingen svømning eller polo d. 25. marts
og d.1. april - påskeferie
Efter 1. maj: Kajakpolo i det fri!
Børneroning (start 8. april. Sidste
gang før sommerferien: 24. juni)
For nærmere information: Kontakt
Niels-Ulrik
TIRSDAG Floorball mv., Vestervangs Skolen.
OBS for påskeferie.Sæsonslut med
udgangen af april.
ONSDAG
Handicaproning og bagefter fællesgrill. Start d. 8. maj
TORSDAG Fællesroning. Start 25. april.
Mindst én erfaren roer vil altid deltage.

19.0020.30

20.30 22.00

19.00
19.00
19.00

Familieroning med børne- og juniorholdet
FREDAG
LØRDAG

Fællesroning, evt efterfulgt af sauna
(hvis det er koldt!)
For de som har tid og lyst!

Begynderkurser i ugerne: 20, 22, 24 og 25

20
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13.00

Kalender
Dato

Start
kl.

Måned

April
Lørdag d.6

9.00

Pudse-polerdag , standerhejsning, medlemsmøde
og standerhejsningsfest. Se program side 7

Torsdag d.11

19.00

Start på torsdagsroning

Mandag d.22

19.00

Svømning og redningsøvelser. Tirsdalens skole

Onsdag d. 8

19.00

Maj
Søndag d. 26

Handicaproning. Start.
Randers City Maraton
Faste ugentlige aktiviteter. Se foregående side.

Juni
Faste ugentlige aktiviteter. Se foregående side.

Juli
uge 29

Klubtur til Högsbyn, Sverige (tilmeldingsmøde
anonceres på opslagstavle i klubben)

Kllubudflugt   

GLIMT #1 2013

21

Deltagelse i stævner i 2013
…eller: mens vi venter på sæsonstart!
Denne vinters havneræs er i skrivende stund just ved at være overstået. Fra Gudenaa har deltaget en fast flok af både erfarne og nye
roere. Dejligt at se at flere og flere af klubbens roere ønsker at deltage i
motionsløb rundt omkring.

Som opbakning til dette er udvalgt følgende motionsløb
for sæson 2013 som vi som klub vil deltage i:
Paradisløb i Silkeborg, den 5.maj,
Længde: U12 8km, U14 og U16 og Åben klasse (Trim) 12km,
U18 og Senior 24km
Randers City Kajak Marathon, den 26. Maj
Længde: 12km og 20km
Thurø Rundt i Svendborg, den 11. august
Længde: 20km
Vendelboløb i Ålborg, den 24. august
Længde 21km
Tour de Gudenaa, 14. og 15. september (begge dage).
Længde: U14 og U16 57km, Åben klasse (Trim) 58km, Damer 87km, Herre senior og master 120km
Derudover er der selvfølgelig også
de populære Kajak-Rally for børn
og unge.
Alle løbene er motionsløb og alle
kan være med. Tilmelding foregår
22
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altid ved opslag i klubben på opslagstavlen.
I år vil vi forsøge os med fælles
stævne-træning, på helt uformel,

men effektiv vis. Jørgen Lanng og
Steffen Madsen vil være tovholdere
og koordinere træningstidspunkter. Vi vil øve startteknik, hængerteknik, interval-træning, udnyttelse af strømforhold og selvfølgelig
ro en masse dejlige kilometer. Det
hele indpakket i en hyggelig og
afslappet atmosfære.
Deltagelse i klubbens handicap om
onsdagen kl 19:00 er selvfølgelig
også god træning.
At deltage i motionsløb er både
godt klubliv, hyggeligt og sjovt, må-

ske også lidt hårdt og udfordrende
engang imellem, og hertil kommer
oplevelsen ved at prøve nyt ro-vand
og se andre kajakklubber.
Har du lyst til at vide mere? Vi
holder et infomøde i april måned
om ovenstående løb samt inddeling
af løbsklasser, ernæring under løb,
drikkeposer, gps-brug osv. Vi viser
billeder og lidt video fra tidligere
løb. Hold øje med nyhedsbrev og
hjemmeside.
//Jørgen og Steffen
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Stafetten: Heidi Mikkelsen

Opgiver ALDRIG kajakken

Om mig
Jeg er 41 år - født og opvokset lidt
uden for Aars i Vesthimmerland
- landsbyen hedder ”Hvorvarp”.
Lyder som et sted, hvor kragerne
vender, - og det er det så også. Jeg
har tvillingedrengene Jonas og
Anders på snart 12 og to bonusbørn
– Anders på 19 og Marie på snart 13.
Er fraskilt men bor sammen med
Carsten på 6. år her i Randers.
Jeg arbejder i SKAT, som er en
meget uigennemskuelig og bl.a
virtuel organisation. Organisatorisk hører jeg til i ”Führerbunker” i
Kbh., fysisk arbejdssted ved SKAT i
Højbjerg og har så lige hjemmearbejdsplads, så det bliver til i alt tre
arbejdssteder.
24
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Ud over at ro kajak, bruger jeg helst
min fritid på noget, hvor kroppen
bruges aktivt, så som cykling (spinning om vinteren), svømning og
almindelig vedligehold af kroppen
i form af styrketræning.
Hvorfor kajak?
Hvorfor er det sådan, at det er først
når man er ved at miste ”en ting”,
at man finder ud af, hvor meget
den ”ting” betyder for én? Det er en
sandhed, som jeg til fulde har følt
på egen krop. I april 2010 fik jeg en
diskusprolaps i nakken. Blev opereret i november samme år. Gik igennem et længere genoptræningsforløb og forsøgte så at komme så
småt i gang med at ro kajak igen

i foråret 2011. Det gik desværre
ikke så godt. Dels fik jeg smerter i
nakken men også ud i højre arm.
I forbindelse med undersøgelser
af disse gener udtalte lægen, der
havde opereret mig, at ”kajakroning nok ikke lige var den bedste
sport med en svag nakke”. Senere
fik jeg også konstateret, at jeg har
nedslidning af en diskus i lænden.
En ”siddende” sportsgren er måske
heller ikke den bedste kombination
dertil…
Kajaksporten er imidlertid mit
”hjertebarn”, og jeg har derfor aldrig opgivet at komme i gang med
at ro igen. KÆMPE STOR er glæden derfor over, at det er lykkes mig
at komme godt i gang med at ro
igen. Bl.a. har jeg været forholdsvis
hyppig deltager i denne vintersæsons roning og har deltaget i alle
Havneræs’ene sammen med min
søde og seje K2-makker Trine.
At komme dertil har dog krævet
en hel del (styrke-)træning, inden
jeg gik i gang for at muskulaturen
i nakke- og mave-/rygregionerne
kan klare belastningen. Indtil
videre kan jeg da også godt mærke,
at roture over 1½ time ikke er det
bedste for lænden. Glæden ved
kajaksporten findes i mange ting:
motion, naturen, vind og vejr og
ikke mindst klubkammeratskabet!!!

Alle disse ting findes i ”Gudenå”.
Hvad mere kan man ønske sig af sit
fritidsliv? Hvad der har ”båret” mig
hertil, vil jeg nu fortælle lidt om.
Starten
Alle I klubkammerater i Gudenaa: – Jeg håber I tilgiver mig for,
at indholdet af de fleste af mine
efterfølgende kajakberetninger sker
med udgangspunkt i en anden kajakklub. Jeg håber meget, at vægtningen vil være en anden, hvis jeg
om 10 år skulle skrive en lignende
”stafet”.
Min første kajaktur foregik på
Øresund fra Kajakklubben Krogen
i byen Helsingør, hvor jeg boede
dengang. Det var en sensommerdag i starten af september 1996.
Det var i en K2-Tirana turbåd med
min daværende kollega og senere
romakker, Tommy.
Min daværende arbejdsplads lå
lige ned til Øresundsnordkysten,
i øvrigt ca. 100 m fra min bopæl.
Ofte har jeg betragtet kajakroere,
der manøvrerede kajakken på mere
eller mindre heldig vis på Øresund
og tænkt: ”Gu’ ve’ om jeg kan finde
ud af det?? Stor var glæden derfor, da jeg sad godt og trygt bag i
K2’eren og havde ”folk” til at styre
og holde balancen og bare skulle
forsøge at følge takten. Jeg tænkte,
at det var da ikke ret svært!! Da
jeg kom over i en K1’er Fenja kajak
GLIMT #1 2013
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fandt jeg dog ud af, at det er temmelig svært at styre (ro lige ud) og
tage rotagene på én gang. Balancen
gik det faktisk fint med, lige indtil
jeg forsøgte at få fart i kajakken
(en af mange kæntringer på Øresund!!). Jeg nåede at blive frigivet

gik. Selv havde jeg ikke mindre end
tre kæntringer!!! Men det der med
at give op, ligger ikke lige til mig.
Jeg gennemførte og fik en 2. plads i
min klasse og vandt et gavekort på
150 kr. til Lyngby Storcenter!!!
Derudover roede jeg mit første

TdG 1998: på sejrsskamlen

inden sæsonafslutningen, og så
var der ellers ikke mere roning før
næste forår.
Da jeg er glad for at dyrke sport og
træne og har bare en ”lille” snært
af et konkurrencegen i mig, var
det ret naturligt at melde mig til
diverse kajakmaratons. Mit første
var i juni 1997 – Vallensbæk Maraton. Det blæste en ”pelikan” den
dag, og løbet var derfor lagt ind på
søerne i stedet for ude i bugten.
Der var rigtig mange roere, der ud26
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TdG, hvor jeg fik en 4. plads. I 1998
blev det til en 3. plads.
Andre kajakoplevelser
Der er mange kajakoplevelser at
vælge imellem, men hvis jeg skal
fremhæve nogle særlige, så er det
i 1999, hvor jeg roede de 120 km i
TdG sammen med en anden tidligere romakker, Gitte. Der var ikke
nogen dameklasse, så vi stillede op
i herreklassen. Vi havde aftalt, at vi
skulle følges ad hele vejen uanset
hvad, så vi, om ikke andet, kunne

skiftes til at trække hinanden.
Jeg havde aldrig roet ”den lange”.
Heller ikke i K2’er, så jeg vidste
ikke rigtigt, hvad jeg gik ind til,
da jeg sad i min stabile tracer ved
starten i Skanderborg. Glæden var
stor, da Gitte og jeg fik øje på en

kunne ikke drage så meget nytte
af medstrømmen. Vi skiftedes til
at have op- og nedture. Jeg havde
min største nedtur, da vi kom til
Tange, og Gitte sin i Langå, så det
var heldigvis ikke på samme tid.
Det er en helt speciel oplevelse, når

TdG 2000: med Tommy

kajakroer med hestehale. Jubiii,
en anden kvinde, som vi måske
kunne samarbejde med!! Jeg roede
frejdigt hen til roeren og spurgte:
”Stiller du også op i herre-klassen”?
Ups, det var en mand… Nå, men
starten gik. Løbet var lidt atypisk,
for vi havde store medsø-bølger
hen over Mossø. Det var jeg meget
glad for, men Gitte havde svært ved
at styre sin kajak, når hun surfede
på bølgerne… Om søndagen havde
vi omvendt modvind på Tange
Sø og en del af Gudenåen, så vi

man første gang krydser målstregen i Randers efter så mange km i
kajakken. Det var det i hvert fald
for mig. Hårene rejste sig i nakken,
og jeg fik kuldegysninger og lige
en ekstra portion energi, fordi man
er helt ”høj” af glæden over at have
nået ”målet”. Så glemmer man for
en kort tid alle de ømme steder på
kroppen og de tesa-tapede fingre
og hænder fyldt med blodvabler.
Tiden blev 10.53. Af TdG oplevelser vil jeg også fremhæve tour’en
i 2000, som jeg roede i K2 med en
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anden tidligere makker Tommy.
Turen bød på en hel del mavepumpere over Mossø og til dels Juelsø.
Derudover havde jeg en ”hård”
makker, der ”piskede” mig, hver
gang vi var ved at ryge af en hænger (vi lå i et felt med kun herre
k2’ere). Så jeg var mega-træt, da vi
kom til Silkeborg. Tiden blev 8.53.
Det rakte til en 5.plads, da mange
landsholdsroere lige præcis dette
år, stillede op i mix-klassen. Derudover har jeg et par utaknemmelige
4. pladser til DM i K2 kap med
Gitte.

Klublivet i Gudenaa
Mit første bekendtskab med Gudenaa fik jeg i sommeren 2002.
Jeg flyttede fra Helsingør til Hobro i maj dette år og meldte mig
naturligt ind i Hobro Roklub. Jeg
fik glæden af at blive kollega til
Brian Kragh, som jeg jo meget vel
vidste hvem var, selvom jeg kom
fra ”Øen”. Jeg tog mod til mig og
spurgte, om han ville vise mig ”Gudenaa”, for jeg overvejede at melde
mig ind som gæstemedlem, hvis
det kunne lade sig gøre.

Kajakferier
Før jeg fik børn…. boede jeg jo
næsten i kajakklubben i Helsingør.
Var til tider ude at ro to gange på en
dag. Sidst på eftermiddagen på en
træningstur og om aftenen som begynderinstruktør. Dengang deltog
jeg i langt de fleste klubture, og så
var vi en flok på fire par, der drog
på kajaksommerferier sammen.

Brian ville gerne vise mig klubben og tage mig med ud at ro. En
stegende varm sommerdag i 2002
med let vind fra sydøst blev der
gjort alvor af snakken... Klubhuset
(klubstuen) var dengang under
ombygning for opbevaring af klubkajakker blev ændret fra klubhuset
til et nyopført bådehus. Ja, tænk
engang at der både har været bådehus og klubstue i den bygning.

Klubturene gik ofte til ”grænselandet” – Sverige, hvor vi bl.a. var i
Karlskrona og roede i havnen ved
siden af store ubåde. Kajakferierne har ført mig på farvand som
Sell am See, Adriaterhavet ud for
Lido’en’s kyst (i en tracer), floder i
samme område og Balaton søen i
Ungarn.
Jeg håber på at få mine børn overtalt til at tage med til Sverige i år!!!!

Turen gik på Randers Fjord – og
hold da op hvor var det lækkert
vand at ro på i forhold til Øresunds
evindeligt urolige vand. Vi fulgtes
ud gennem havnen og herefter
skulle jeg jo selvfølgelig se, om jeg
kunne følge med på en ”hænger”
(tænk hvor naivt, men sådan er jeg
åbenbart)... Det foregik vel med en
puls på 180!! Min tur blev på 10 km,
mens Brians blev til 12-14 km, ja så
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på et eller andet tidspunkt må jeg
jo have givet slip. Herefter blev jeg
meldt ind i Gudenaa. Dette år deltog jeg i Handicappen. Noget som
ikke fandtes i Hobro. Et år har jeg
også haft fornøjelse af at være Tommys (formand) hjælpeinstruktør på
begynderhold. Meget hyggeligt!!!
Ellers har mit aktivitetsniveau i
Gudenaa hen over årene været lidt
blandet som følge af små børn,
skilsmisse, arbejde og jo så helbred.
Men hver gang jeg er ”kommet
igen” har jeg oplevet den samme
varme og fællesskabsfølelse og prioritering af klubbens sociale liv. Jeg
kan jo slynge om mig med sociale
aktiviteter, så som handicap med
efterfølgende grillpølsespisning,
arbejdsdage, hvor der altid er plads
til hygge og så vinterroningen med
deraf følgende saunahygge. Det,
med de fordrukne hvalrosser, ved
jo nu ikke rigtigt, om det passer.
Det kan skyldes en af to ting. 1. En
”hval” går i vandet uanset temperatur. 2. Fordrukken må indebære et
element af spiritusindtagelse.
Gæt selv hvilken del, der ligesom
ikke rigtig bliver opfyldt. Og så er
der selvfølgelig alle festerne!!!

Afslutning
Jeg vil her runde min stafet af ved
at genbruge Niels-Ulriks budskab
i hans stafet om, at ”muligheder er
et nøgleord” i Gudenaa”, for jeg kan
fuldt ud tilslutte mig hans budskab.
Gudenaa er en super kajakklub
med det bedste rofarvand, skønne
naturomgivelser, engagerede klubmedlemmer og ditto bestyrelse.
Det er op til os alle at gribe dem
med de forudsætninger, vi nu en
gang har herfor.

Stafetten er givet videre til Michael
Geselle.
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Karina

Just og Oiver
Casper

Kajakpolo og svømning
Tirsdalens skole

Karen
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Zenia og Lærke

Lone
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Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV

