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Forårs-Sommer-Glimt
Af Tommy Kjær
Dagen bød på masser af arbejde med
klub og især klargøring af klubkajakker
og der var rigtig mange frivillige, der
gav en hånd med den dag. Tusind tak
for indsatsen! Jeg har iøvrigt hørt flere
medlemmer sige at disse arbejdsdage
er et rigtig godt sted at lære andre
klubmedlemmer at kende - så en opfordring til både nye og gamle medlemmer: Mød op disse dage og giv en
hjælpende til klubben og lær nye klubkammerater at kende!
Efter veloverstået arbejde blev vores
nye stander hejst op og vi fortsatte
med indvielse af vores store tilbygning
til bådhus et. Ved denne del af dagen
var Albyg ved Erik Skovrup og familien
med, så vi fik lejlighed til at rose det
flotte byggeri. Sparekassen Kronjylland ved afdelingsdirektør i Sparekassens City afdeling, Niels Sloth, var også tilstede, fordi han skulle overrække
klubben en stor check på kr. 7500,-,
som Sparekassen havde væ ret så
venlige at donere i støtte til vores byggeri - tusind tak for det!
Kære medlemmer! Så er sæsonen
2014 i fuld gang. Den officielle start på
sæsonen blev festligholdt på vores
pudse-poler-standerhejsningbådhusindvielse-standerhejsnings festmed-indlagt-boblevandssarrangement
som fandt sted den 5. april.

Om aftenen var der så fest og smagning. Bruno Descours stod for den dejlige mad, som var inspireret fra hans
hjemegn i Frankrig. Han var nemlig i et
nogenlunde ædrueligt øjeblik under
julefrokosten komme til at love at så
for maden - og tusind tak for det Bruno.
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Efterfølgende havde vi nok en gang
inviteret Henrik fra Smagevin til at komme. Denne gang for at give smagsprøver på mousserende vine. Henrik er en
god nede-på-jorden formidler af sin
store viden om vine og han jeg skulle
hilse fra ham og sige at, han synes det
er meget hyggeligt at gæste klubben.
Mere end 40 klubmedlemmer deltog i
arrangementet. Det er bare dejligt, når
så mange klubmedlemmer bakker op
om arrangementerne i klubben.

gens vigtige grundelementer for alle
interesserede i klubben.

De to første begynderhold har allerede
været igennem vores kursus. I år har vi
- blandt andet på baggrund af den diskussion vi havde på generalforsamlingen om begy ndere og deres start på
kajakroningen i KKG - ændret på kursus og efterfølgende frigivelse. I disse
ændringer indgår blandt andet torsdagsroning med vægt på at indøve de
færdigheder, man skal have for at blive
Således skudt rigtig godt igang, starte- frigivet EPP2-roer. Inden frigivelse på
de sæsonen 2014 og foråret bød og
EPP2-niveau skal nye roere således
byder på mange aktiviteter. Nogle “som aflægge prøver, som løber af stablen i
vi plejer” andre med et nyt/ændret ind- eftersommeren. Herefter kan man få sit
hold.
EPP2-bevis. Indtil da er man kun betinget frigivet. Stor tak til Philip og Jan
For, blandt andet, at komme godt fra
som stiller op hver torsdag for at hjælpe
start med begynderholdene havde vi
vore nye roere.
valgt at invitere Per Spejder - en af landets dygtigste instruktører - til at komHandicap-sæsonen er kommet rigtig
me og give 12 instrukt ører fra klubben godt igang i år - med mange deltagere
ny viden og inspiration til undervisninog der bliver vist nok roet rigtig stærkt
gen af især nye, men også mere erfar- fra starten af sæsonen! Handicapaftene kajakroere i klubben. Per lægger
nen er klubbens sociale omdrejningsvægt på at undervis ningen i kajakropunkt hele sæsonen, så kom og væ r
ning skal koncenteres om få men vigti- med - det er ogs å tilladt “bare” at være
ge grundelement er i ro-teknikken.
tilskuer. Og jo - der er også i år både
pølser og brød ovenpå anstrengelserStor tak til Niels Ulrik for arbejdet med
ne.
at få instrukt ørdag og efterfølgende
viderebringelse af stablet på benene.
Sidste weekend blev den 2. udgave af
Således er mange af vore hjælpeRanders City Kajak Marathon så afvik instruktører er efterfølgende blevet
let, nu som en del af Dansprint-cup’en.
præsenteret for Pers “guldkorn”. Vi vil
I år var der ca. 50 kajakker til start - en
gennem sæsonen fortsat prøve at lave rigtig fin fremgang fra sidste år. Det
undervisning/formidling af kajakroninblev igen - med Steffens store og grundige forarbejde - et rigtigt vellykket ar4
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rangement. Jeg er sikker på at Randers
og Kano- og Kajakklubben Gudenaa nu
er blevet fast punkt på DKF’s terminsliste. Tak til Steffen og til alle jer der
hjalp til med alt fra startlister og nummerudlevering til madlavning og alle de
andre opgaver der bare “klappede” og
skabte et meget velgennemført arrangement.
Inden sommerferien skal vi have fejret
Sct. Hans. Det sker den 21. juni - se
nærmere herom på hjemmesiden og
nyhedsmailen.

Sommerferien nærmer sig og med denne også vores årlige tur i uge 29 til Jan
og E va-Lena i Högs byn ved Råvarpen.
Det ser ud til at vi i år igen bliver rigtig
mange, da der i sidste uge allerede var
45 navne på listen - men det er nu også en dejlig ferie!
Efter sommerferien er der også rigtig
mange aktiviteter i og omkring klubben.
Klubmesterskaber, Tour de Gudenaa - i
ny forklædning, “St øt brysterne”, arbejdsdag - for bare at næ vne nogle.
Vores traditionelle fakkeloptog i forbindelse Randersugen har vi ikke helt styr
på endnu. I får meget mere information
om dette og andre de øvrige arrangementer på hjemmesiden og via vores
nyhedsmail. Husk iøvrigt at melde din
rigtige email-adresse til kasserer Brian
J., så du er sikker på at få de seneste
informationer og nyheder om klubben
og dens aktiviteter.

Men denne dag vil vi også fejre noget
så sjældent og usædvanligt som et 50
års jubilæum i klubben. Johnny
Schmidt, tidligere formand o.m.a. og
nuvæ rende æresmedlem, har været
medlem af Kano- og Kajakklubben Gudenaa i 50 år! Stort tillykke til ham.
Klubben vil i den anledning være vært
ved en reception lørdag den 21. om
eftermiddagen. Næ rmere information
om tidspunkt m.m. følger på hjemmesi- Til slut vil jeg ønske jer en rigtig god
den og på ny hedsmailen.
sommer med masser af ture på vandet.
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Gudenaa-roere i Paradiset…
Af Steffen Madsen
…selvom det godt nok ikke var selveste Edens Have, ser det næsten sådan
ud, når man ror på Silkeborgs øerne
med en nyudsprungen bøg omkring
sig, mens man runder den 2. ø i Paradiset i Brassø.
En flot kulisse for årets første kajakløb:
Paradisløbet. Løbet afholdes af Silkeborg Kajakklub hvert år i starten af maj
og er som regel vores første løb i sæsonen vi deltager i.
Det er også til dette løb, man finder ud
af om man har trænet nok henover vinteren. Marathonruten er nemlig på
24km og og en mere overkommelig
trim-rute på 13km.
Siden det er sæsonens første løb, er
det også her vi møder og hilser på vores rokammerater fra de andre klubber
for første gang i sæsonen. Hvilket jo
altid er hyggeligt og høre hvordan deres vinter/forår er gået.

som det ellers nogen gange kan væ re
henover Brassø i strid vind og sidebølger.
Til gengæld er det en mentalt hård rut e,
fordi på 24km rut en ror man forbi kajak klubben/mål ikke mindre end 4 gange
og de sidste to gange har man mest til
at holde ind. Men det går jo ikke,
GPS’en viser jo ikke 24km endnu!
Med over 100 deltagere er det er livligt
løb og der er altid et par andre roere
man kan holde tempo med og fors øge
at ro fra, i en herlig slutspurt.
Selvom det er et hårdt løb så tidligt på
sæsonen gik det alligevel godt for Gudenaa’s roere i Paradisløbet: Henrik en
2. plads, Flemming en 3. plads, Steffen
en 4. plads, Michael en 6. plads i deres
respektive klasser og Ina, Jill og Jørgen
satte deres flotte, flotte præg på trimruten.

Ina, Jill, Flemming, Henrik, Michael,
Jørgen, Steffen deltog fra Gudenaa og
vi skulle se om forårets GTS-træning
havde båret frugt.

Jo, GTS træningen har virk et efter hensigten og junglet rommerne forlyder, at
nogle af gudenaa-roerne ligefrem har
været på træningslejr flere weekender i
træk på netop de Silkeborgske vande…..endnu en årsag til de flotte resulSelvom vi blev overrislet af et par regn- tater!
byger, var temperaturen helt perfekt til
løbet og for en gangs skyld ikke så me- Alt i alt, en herlig dag i kajakkens tegn
get vind. Så det var kun formen, som
– ovenik øbet i Paradiset…
satte begræ nsningen og ikke vejret,
6
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Historien om toerkajakken ”KAREN”
Af Johnny Schmidt
Henning Sørensens indlæ g i det nye
klubblad med titlen ”Junior kaptræning” inspirerede mig til at skrive
denne artikel.
Artiklen handler om 2 unge juniorroere,
der har fundet ”gamle Karen” frem af
gemmeren, hvor den har samlet støv i
årevis.
Henning Sørensen har bemærket årstallet 1965, som er præ get ned i fordækket af toerkajakken, og han gætter
på at det er årstallet for bådens oprindelse. Men det er det ikke.

det er et brændemærke, der blev givet i
forbindelse med indvejning og godkendelse af toerk ajakken til de Nordiske
Mesterskaber i Tampere i Finland. Hvis
Henning havde set bedre efter, kunne
han have konstateret, at den fulde ordlyd i stemplet er: ”PM 65 TAMPERE”.
Det blev ogs å til dobbelt guld til vores 2
juniorroere ved de Nordiske Mesterskaber.
Jeg selv var forholds vis nyindmeldt i
klubben på dette tidspunkt, idet jeg blev
meldt ind den 1. maj 1964 knap 16 år
gammel.

Kajakken er en K 2 Glider, der er bygget på Struer Kajakbyggeri i vint eren
1964/65, og den ankom til klubben i
slutningen af marts 1965 indkøbt for
sponsormidler. Toerkajakken blev døbt
til standerhejsningen I april 65, og dåben blev foretaget af Karen Hoff, der
sagde”Jeg døber dig Karen, og jeg håber du vil bringe held og lykke på kaproningsbanerne” samtidig med hun
hældte en pokal fuld af Gudenåvand ud
over forstavnen af båden.

Da S ven Hejlskov startede på Maskinmesterskolen i 1966 og Karl Erik Jensen kom ind til Marinen for at aftjene
sin væ rnepligt, så holdt det samarbejde
op.

Toerk ajakken skulle bruges af klubbens
2 talentfulde juniorroere S ven Hejlskov
og Karl Erik Jensen, der i året 1965
havde deres bedste rosæson. De vandt
det år stort set alt, hvad der var værd at
vinde. De blev dobbelt danske mestre i
K2 500 m og 5000 m, hvorefter de blev
udtaget til Nordiske Mesterskaber i Finland.

Jeg var nyoprykket seniorroere i 1968,
og det blev en kaproningssæson jeg
sent vil glemme. Vi deltog til de fleste
stævner rundt om i landet, og for at
næ vne nogle af højdepunkterne, så
blev det til 3 jyske mesterskaber i K 2 –
500 m, 1000 m og 10.000 m og til danmarksmesterskaberne blev det til sølv
og bronze i K 2 1000m og 10.000 m, og
endelig sluttede vi sæsonen af med at
vinde Tour de Gudenaa.

Nu nærmer vi os der, hvor båden fik sit
brændemærke med årstallet 1965, for

Men da K arl Erik Jensen havde aftjent
sin væ rnepligt, kom han tilbage til Randers i slutningen af 1967, og på dette
tidspunkt slog han og jeg os sammen i
toerkajakken. Så Karen kom til ære og
værdighed igen.
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Randers City Kajak Marathon
Af Steffen Madsen
Sikke et fantastisk vejr at afholde kajakløb i. Blå himmel med sol, en afk ølende let brise fra vest, så det ikke blev
alt for varmt for deltagerne.
Man ved det er en dejlig kajakklub man
er medlem af, til et sådant arrangement. Der er hjælpende hæ nder overalt
som lige ordner de småting, der skal til
for at dagen forløber godt. Ikke mindst
for at tage godt imod de udenbys deltagere så de kommer igen til næste år.
Hvilket vi naturligvis regner med at de
gør.
En stor tak til alle de hjælpende hæ nder. Ingen næ vnt, ingen glemt.
Vi fik mange gode og positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som syntes
det var en anderledes og god udfordring, at ro i de særlige strømforhold på
vores del af Gudenåen. Det er jo noget
helt andet end at ro på en s ø uden
strømhvirvler, tang og åkander os v.
På grund af et meget kraftigt regnvejr
fredagen inden, var der nemlig rigtig
meget vand som skulle ud af Gudenåen, hvilket resulterede i en overordentlig stærk strøm på løbsdagen. Og
det kan nok væ re at hjemmebaneroerne fra Gudenaa vandt et par bådlængder undervejs ved at udnytte de kendte
vande i den stærke strøm.
For andet år i træk blev konceptet med
start ved Justesens Plæne, efterfulgt af
en 4 km rundbane med enten 2, 3 eller
5 gange rundt, prøvet af igen i år. Og
det fungerer rigtig godt blev vi bekræ ftet i. Konkurrenc emæssigt for deltager8

ne er det spændende med de mange
vendinger, at man får hinanden at se
flere gange undervejs og spotte om ens
ærkerivaler fortsat er godt roende eller
begynder at se lidt trætte ud.
Rundbanen fungerer også rigtig godt
for publikum ved kajakklubben og på
Justesens plæne og på den måde skaber vi stor synlighed omkring vores
sport. Løbet begynder således at leve
op til sit navn: Randers City Kajak Marathon.
Blandt andet fik løbet rosende ord med
på vejen af den erfarne konk urrenceroer Rene Olsen fra MK C netop pga de
udfordrende strømforhold og de mange
vendinger.
Rene måtte des værre udgå pga en
skulderskade mens rok ollegaen Nikolaj
Blach, Skanderborg satte dagens hurtigste tid på 1:37:52 for de 21km. Det er
godt nok hurtigt !
Dejligt var det også at se, at mange af
årets begyndere kiggede forbi som
publikum og heppede på Gudenaaroerne. Hyggeligt.
Som mad-chefen Bruno sagde det:
”Det var en sjov dag, jeg tror vi har
skabt en event med tiltagende succes!”
Vi gør det igen i 2015, sidste søndag i
maj.
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Start Nr Navn
126 Heidi Mikkelsen
109 Trine Jørgensen
125 Annemette Bering
128 Bo Nedergaard
113 Jakob Buthler
114 Christine Callesen

10

Klub
Gudenaa

Distance og klasse
21Km K2 damer +40

Tid
02:00:24

Gudenaa

21Km K2 Mix +45

02:04:42

Aalborg

21Km K2 Mix Senior

01:50:40

131 Ditte Krogh Bak

Skjold

130 Stinne Holm Kvisselgaard

Skjold

21Km K1 Damer Senior
21Km K1 Damer Senior

104 Philip Kudahl Lauritzen

Gudenaa

21Km K1 Herrer U18

116 Nicholaj Blach
118 Torben Thomsen
119 Rene Olsen

Skanderborg
MKC
MKC

21km k1 herre senior 01:37:52
21km k1 herre Senior 01:38:05
21km k1 herre senior Udgået

99 Karsten Boll
135 Jakob Færch

Gudenaa
Skjold

21Km K1 Herrer +35
21Km K1 Herrer +35

02:02:56
02:10:19

110 Allan Drescher
107 Bjørn Amundsen
111 Casper Rud Olesen
100 Steffen Madsen
102 Michael Geselle
134 Toke Rasmussen

Ry
Esrum Sø
Ry
Gudenaa
Gudenaa
Tange

21Km K1 Herrer+40
21Km K1 Herrer+40
21Km K1 Herrer+40
21Km K1 Herrer+40
21Km K1 Herrer+40
21Km K1 Herrer+40

01:50:06
01:51:15
01:51:27
02:00:03
02:05:12
02:30:56

108 Flemming Drescher
105 Jacob dan Jensen
97 Rene Fuhlendorf

Gudenaa
Esrum SØ
Gudenaa

21Km K1 Herrer +45
21Km K1 Herrer +45
21Km K1 Herrer +45

01:54:26
02:07:21
02:09:21

127 Morten Eld
122 Brian Kragh Fredriksen
98 Henrik Bach Christensen
112 Chris Bendtzen
133 Brian Pedersen
132 Bjarne Lærke

Skjold
Gudenaa
Gudenaa
Gudenaa
Tange
Tange

21Km K1 Herrer +50
21Km K1 Herrer +50
21Km K1 Herrer +50
21Km K1 Herrer +50
21Km K1 Herrer +50
21Km K1 Herrer +50

01:48:54
01:49:22
01:55:47
02:00:14
02:07:29
02:13:42
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01:59:51
02:32:39
02:09:14

Start Nr Navn
101 Jørgen Lie
120 Sjef Schlappi
117 Keld Almand Jensen
121 Niels Jørgen Danielsen
115 Peter Smidth
106 Knud Kjeldgaard
96 Torben Hansen
6 Matilde F. Christensen
10 Oscar Kølkæk Rosenberg
13 Rasmus Nyhus Hertz
123 Freddy Kjærulf
9 Carsten Grøngaard
5 Søren Jensen
1 Johnny Søttrup Christensen
2 Poul Ibsen From
4 Jill Andreasen
8 Lars Steg Rasmussen
3 Randi Fuhlendorf
11 Thomas Larsen
7 Noah Dyekjær Pedersen

Klub
Frederikshavn
Ry
Vallensbæk
HEI
Gudenaa

Distance og klasse
21Km K1 Herrer +55
21Km K1 Herrer +55
21Km K1 Herrer +55
21Km K1 Herrer +55
21Km K1 Herrer +60

Tid
01:57:35
02:02:41
02:09:40
Udgået
02:12:21

Esrum Sø
Maribo

21Km K1 Herrer +65
21Km K1 Herrer +65

02:09:24
02:14:18

Silkeborg

13Km K1 Damer U14

01:18:54

Frederikshavn 13Km K1 Herrer U14
Skjold
13Km K1 Herrer U14

01:14:55
01:31:35

Gudenaa
Gudenaa
Gudenaa
Frederikshavn
Gudenaa
Gudenaa
Gudenaa
Gudenaa
Skjold

13Km Trim
13Km Trim
13Km Trim
13Km Trim
13km Trim
13Km Trim
13Km Trim
13Km Trim
13Km Trim

01:16:01
01:21:09
01:22:23
01:22:58
01:27:09
01:31:55
01:34:49
01:34:50
01:48:00

Silkeborg

9Km K1 Herrer U12

01:05:58
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Stafetten: Jette Jansson
Mit liv som kajakroer startede
i 1997. Jeg
kommer oprindelig fra Vendsyssel og har
altid nydt at
færdes i og
bruge naturen.

opfordre til at væ re med, når der sker
noget i klubben.
Jeg er jo motionsroer. Jeg bruger mine
roture til at ”stresse af” fra en travl hverdag og selvfølgelig få motion. Når jeg
sætter mig i kajakken er det også stilheden og oplevelserne i naturen, som
er i fokus. Det er en fantastisk oplevelse, når en rovfugl s væ ver i luften, isfuglen farer forbi med sit hæse skrig, gøgens kukken eller når nattergalens
klukkende sang lyder i rørene.

Jeg flyttede til
Randers i 1985. Byen var sådan set ok
- men jeg savnede den vilde nat ur fra
Vendsyssel! Jeg gik en del ture langs
åen. Jeg blev fascineret, når der kom
Jeg må lige fortælle om en af de helt
en kajak forbi. Jeg tænkte, at jeg skulle unikke oplevelser. Karen og jeg roede
prøve, om det var noget for mig.
en tur på Tjele Langsø. Under madpakkepausen, lød der pludselig en mystisk
Jeg var så heldig, at en kollega havde
klirren omkring ørerne på os. Det var
fået et begynderk ursus i fødselsdagsen kæmpe flok guldsmede, som ”hang”
gave. Det var så det, som gjorde, at jeg i luften og parrede sig. Lyden kom fra
tog beslutningen om, at jeg skulle lære vingerne som skurrede mod hinanden.
at ro kajak. Vi tog på begynderkurs us
Hvor mange oplever det?
sammen i foråret 1997.
Jeg er nok blevet lidt miljøskadet som
Det var en god beslutning! Jeg kan sta- kajakroer. Når jeg kommer forbi noget
digvæk huske, at jeg var ”høj”, når jeg
vand, tænker jeg ofte – mon jeg kan ro
cyklede hjem efter de første roture!
på det ? Det er da også blevet til flere ro
Den følelse er knap så stærk nu. Jeg
– oplevelser rundt omkring i landet.
må dog indrømme, at jeg er blevet afhængig!!!
Sammen med forskellige roere fra klubben har jeg roet på Skjern å, Kolding
Jeg har også fået opbygget en anden
fjord, Horsens fjord, Københavns havn
afhængighed! Jeg synes, at ”Gudenå”
og kanaler, Randers fjord til Udbyhøj,
er en fantastisk klub med nogle herlige Mariager fjord, Solbjerg sø, Limfjorden,
mennesker. Der er ingen sure miner og Fur, Jegindø, Silkeborg søerne, Hald
det er altid hy ggeligt at komme ned i
sø, Veds ø, Viborg søerne, Tjele
klubben. Der er mange forskellige arlangs ø, Rundt om Æbelø, Odense fjord
rangementer. Både de praktiske arog å og den s venske skærgård nord for
bejdsdage, pudse/polerdage og de me- Gøteborg. Jeg forsøger at ”erobre” et
re sociale begivenheder. Jeg kan kun
nyt vand hvert år.
12
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Selv om jeg ”kun” er motionsroer, har
jeg dog deltaget i forskellige løb. Jeg
har roet Thurø rundt, Tour de Gudenå,
Paradisløbet og St øt brysterne. Det er
altid spændende at ro på nyt vand og
at være på tur med andre roere fra
klubben.
Jeg ror både sommer og vinter. Jeg
holder faktisk mest af roturene om vinteren, hvor man kan mærke nat urens
kræfter. Det er helt specielt, når solen
står højt på himlen og frosten har dannet is i kanten af sivene. Det kan være
en kølig fornøjelse i starten, men jeg får
hurtigt varmen under cockpit overtrækket.

og slutter i Randers søndag eftermiddag. Vi overnatter i Tange roklub. Efter
lørdagens flotte rotur over Tange s ø, er
der mulighed for et søbad med eft erfølgende sauna.
Vi har forberedt maden hjemmefra, så
der er masser af tid til at råhygge. Søndag formiddag går turen hjemad til Gudenå.
Reserver allerede nu d. 27 – 28/9. Se
opslag i klubben senere – og skriv dig
på. Du vil ikke fortry de det.

Jeg er også en af hjælperne på begynderkurserne. Det er dejligt at møde nye
mennesker og at være med til at udbreTil lørdagsroningen om vinteren mødes de sport en, som jeg selv holder meget
vi kl. 13. Vi ror en tur på ca. 10 km. Alt af. Som hjælper på kurset får jeg også
efter vejret og deltagernes ønsker bliselv lejlighed til at ”pudse” min ro teknik
ver det til en tur på åen eller fjorden.
af.
Efter en herlig rotur vent er saunaen og
en kop kaffe.
Det var lidt om mig og mit liv som kajakroer!
Jeg er også nødt til at næ vne Løvfaldsturen, som jeg har været med til at Jeg giver stafetten videre til Linda Kirarrangere. Det er en god tradition. Tu- keby Lauridsen.
ren starter i Silkeborg lørdag formiddag
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Offentlig adgang til klubbens faciliteter
Af Bestyrelsen
Der har den seneste tid været et stigende antal mennesker der benytter
området omkring Naturc enteret og
pramdragerstien forbi klubben.

Der er også mange der slet ikke spørger....

En del medlemmer har følt sig generet
af folk der har slået lejr på broerne, og
Det er jo glædeligt, at så mange mensom ikke så gerne flytter sig og gør
nesker har fundet ud af, at vores områ- plads, når vores medlemmer kommer
de er en af de sk ønneste pletter på
og skal enten på vandet eller op efter
landkortet.
endt rotur.
Vi synes derfor det er på sin plads at
Det har dog den bagside, at vi får rigtig præcisere klubbens officielle holdning
mange henvendelser om lov til at låne til disse aktiviteter.
toiletter, hent e vand, låne omklædningsrum efter å-bad, lån af bordeHoldningen er, at vi IKKE lukker ikkebænke pladsen til indtagelse af medmedlemmer ind i klubben, eller lader
bragt mad og så videre og så videre.
folk benytte vore medlemmers faciliteter.

14
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Der vil snarest blive opsat skiltning på
broanlægget, med fiskeri og ophold
ikke tilladt.
Samtidig er vi i samarbejde med kommunen og Naturcenteret i gang med en
plan om, at føre stien bagom klubben,
så vi undgår de mange hurtigt-k ørende
cyklister på stien, mens vi bakser rundt
med kajakker os v., så vi undgår at der
en dag sker en kollision.
Vi håber i alle har forståelse for dette,
og støtter op om, at vores klubfaciliteter
er for klubbens medlemmer.

GLIMT nr. 2 2014
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50 år på vandet
Af Henning Sørensen

Jeg sidder i klubben en tidlig mandag
morgen og venter med mit kamera.
Klokken 8.45 skulle de på vandet, sagde han. Jo, nu sker der noget ved døren. Der er han, med et stort grin og en
pose rundstykker. Det er først til kl. 11
når roturen er overstået, forklarer Johnny, og går ind i for at skifte til rotøj inden vi tager billeder.
Høj og solbrændt, og han ser ud til at
være i fin form. ”Det er jeg ogs å”, siger
Johnny. Lægen har målt hvilepulsen til
38, og han anslår min puls til at være
på det halve når jeg sover. Han mente
faktisk at det var på niveau med Indurain, og det er da ikke så tosset at blive
sammenlignet i det selskab. Johnny er
dog udelukkende dopet med rundstykker.

relsen sammen med Lis i sommerhuset, men alle hverdage kl. 8.45 er Johnny på vandet, og ror en tur på godt 16
kilometer eller mere.
I dag er Torsten Karlsson med på turen, og det er han et par gange om
ugen. ”Jeg er ikke så fanatisk som
Johnny,” siger han med et glimt i øjet.
Et kig på sidste års kilometerstatistik
viser dog, at Torsten heller ikke tilbringer det meste af sin tid på langs på
sofaen.
En hurtig gang hovedregning fortæller,
at 16 kilometer om dagen bliver til noget med 4.000 kilometer på et år. Det
passer jo meget godt med det tal, der
står på kilometerpok alen. 4.142 km for
år 2013.

Så fin bliver formen, når man ror hver
Lørdag den 21. juni, hvor Johnny’s
dag, næsten. I week enden nydes tilvæ- jubilæum bliver fejret, vil han oplyse det
16
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præcise antal kilometer han har
roet i sin tid i klubben. Det bliver
omkring 95.000 kilometer, siger
han. Tja, det er godt to gange
rundt om jorden.
For 10 år siden, ved 40 års Jubillæet, skulle Johnny opereres
og have en ny hofte. Ved den
lejlighed oplyste lægen, at han
nok ikke skulle regne med at
komme til at ro mere, men lige
siden har den årlige rodistance
været mellem 2.500 og 4.000
kilometer. Held eller viljestyrke?
Bestemt mest det sidste, godt
hjulpet af den flotte grundform,
der er formet af de mange roture.
Ved Johnny’s 40 års jubilæ um
blev der lavet et jubilæumsskrift,
som fortæller Johnny’s egen
historie, både som konkurrenceroer, bestyrelsesmedlem og formand, men også meget om livet
i kajakklubben. Det findes nu på
Facebook og klubbens hjemmeside.
Johnny og Torsten finder en pagaj, og
stiller op til et billede i det flotte solskin.

Johnny Schmidt
40 års jubilæum
1964 – 2004

Solen varmer, og de to ”gamle” drenge
griner. Det er vist ikke så tosset at være seniorroer i Gudenaa, og bagefter er
der jo kaffe og rundstykker.
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Børneroning
Af Niels-Ulrik Teisner
Det går fint derudaf med børneholdet,
og vi har væ ret meget heldige med forårs vejret med mange gode aftener. Vi
kan roligt sige at børneroning er populært, for vi er nu ca. 25 børn og unge
på holdet, opdelt i forskellige grupper
med begyndere, øvede og motions gruppe, samt en kap gruppe med nogle
rimelig dygtige drenge.

2 niveau, når man har gennemgået
næsten alle niveauer af PaddlePower.
Jeg tror at vi indtil nu kun har 3 roere,
der har erhvervet alle 10 armbånd,
men det er noget de kæmper for.
Torben har godt gang i kapgruppen,
som træner flere gange om ugen, og
nu har vi fået Jesper Schmidt med på
trænersiden. Han er jo tidligere kaproer
og kan give nogle udfordringer og øse
Den gode udvikling er bestemt en følge af sine egne erfaringer. Det venter vi os
af en rigtig god forældreopbakning. Det meget af.
gør det muligt at arbejde med en ansvarlig instruktør for
hver gruppe og som
regel også en eller
flere hjælpere. Jo,
det er rigtig godt at
se så mange forældre deltage på vandet, men det er jo
også en god måde
at dyrke sport sammen på.
En rød tråd i børnetræningen er DKF’s
PaddlePower armbånd. Armbåndene
dækker over 10 færdigheds niveauer
målrettet unge roere – en slags s vømmemærker for kajaksporten. Målet er at
gøre det sjovere at være ung i vores
sport, men også nemmere at være træner.
Børnene får krydset af i deres hæft er,
og de følger godt med i, hvad de skal
med hensyn til hvor mange kilomet er,
de skal ro, og hvilke øvelser de skal
kunne, inden de kan få næste armbånd. Der er 10 niveauer, og man har
de fæ rdigheder der kræ ves på et EPP
18

Børneholdet er blevet en rigtig stor
gruppe af børn og voksne at holde styr
på, når det drejer sig om at kommunikere vedrørende aktiviteter og arrangementer. Det kan vi godt blive bedre til,
men måske skal vi løse opgaven ved at
udpege en ans varlig også for det område, så vi sikrer at alle får information
om nye aktiviteter.
En vel overstået aktivitet var vores tradition for tur 2. pinsedag. Der inviterer
vi børn og forældre til rotur fra Ulstrup.
De lidt mindre rutinerede bliver sat på
vandet i Langå, når Ulstrupholdet holder pause. Vi plejer at have fantastisk
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vejr, og det lykkedes også i år, hvor ca. Rally i Randers. På forhånd vidste vi at
20 personer nød turen i det gode vejr.
der ikke kom deltagere fra vores samarbejdsklubber, fordi de ville deltage i
Vi kunne godt tænke os at blive bedre
PBC i Holstebro. Det var derfor en potil at få deltagere med til Paddle Battle sitiv overraskelse at Skive et par dage
Cup, som er DKF’s stævner for børn og forinden tilmeldt e 5 roere, og det sikreunge. Vi deltog ikke i Holstebro den
de faktisk at vi fik et rigtig godt lille
15/6 men afviklede i stedet et Kajak
stævne med 14 delt agere.
Rally i Randers.
Vejret var igen rigtig flot, og både børn
De to næste Paddle Battle Cup i vores og voksne bidrog til en rigtig god stemlandsdel bliver den 30/8 i Vejle og den ning. Fantastisk flot opbakning fra hjæl28/9 i Skanderborg.
pere i klubben var med til at sikre et
rigtig flot stævne. Vi fik hurtigt organiseVi prioriterer dog først og fremmest Ka- ret lidt indk øb, så vi ogs å kunne byde
jak Rally, som også er rigtig populært
på ”Rally Platte”, også kaldet grillpølse,
blandt børnene. Men vi skal dog blive
til stor tilfredshed for deltagerne fra Skibedre til at reklamere for løbene for at
ve.
få flere deltagere med til de andre byer.
For første gang valgte vi ikke at tilbyde
Kajkak Rally afholdes igen i Randers
en Kajak Rally årstrøje, men i stedet
den 17/8. Derefter bliver det i Skive den uddele medaljer til alle deltagere. Det
7/9 og i Nibe den 21/ 9. Der er faktisk
så bestemt ud til at falde i god jord, hvis
rigtig god mulighed for at deltage i
det skal bedømmes på de store smil på
stævner for børn og unge efter sommedaljebillederne på Facebook og Kamerferien 5 forskellige steder.
jak Rally’s hjemmeside.
Den 15. juni gennemført e vi et Kajak
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Kalender
Juni
16.
21.

Juli
6-7.
12.
August
10.
17.
23.
30.

Start begynderkursus 4
kl. 16.00 Johnny Schmidt’s 50 års jubilæum
kl. 18.00 Midsommerfest

Åbne Nordiske Mesterskaber i Silkeborg
S verigestur til Högsbyn

EPP3 prøve i samarbejde med DKF
Tur/kap instruktør prøve i samarbejde med DKF
Kl. 10.00 Kajakrally i Randers
kl. 9.00 Pudse/polere/praktisk dag
Vendelboløbet i Aalborg
Paddle Battle Cup i Vejle

September
7.
Kajakrally i Skive
13.
Tour de Gudenaa
21.
Kajakrally i Nibe
27-28.
Løvfaldstur
28.
Paddle Battle Cup i Skanderborg
Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på:
www.gudenaa-kajak.dk

Faste aktiviteter
Mandag

kl. 18.00 Børneroning

Tirsdag

kl. 16.30 Junior kap-træ ning

Onsdag

kl. 19.00 Handikap

Torsdag

kl. 18.30 GTS-træning

Fredag

kl. 15.30 Junior kap-træ ning

Lørdag

kl. 13.00 Fællesroning

Søndag

Formiddag - Junior kap-træning

20
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Handikaponsdagsstrabadser
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Klubblad
Af Henning Sørensen
GLIMT til tiden?
Nej øh, det kan
man vist ikke sige.
Det var ellers min
hensigt, at bladet
skulle udsendes
første uge i juni.
Men….
Må jeg starte med at sige tak til skribenterne i denne udgave:
Tommy Kjær
Steffen Madsen
Johnny Schmidt
Jette Jansson
Niels-Ulrik Teisner
Bestyrelsen

er begejstret for ved klubbens aktiviteter, eller hvilke oplevelser på ture eller
stævner DU synes har været spændende.
Spørgsmålet er: Hvordan bærer vi os
ad med at få et alsidigt og spændende
klubblad, som ikke bare er en gentagelse af de sidste årgange med aktuelle
opdateringer af begivenheder.
Jeg vil derfor gerne opfordre til at bruge
nogle af disse muligheder:
•
•

Billeder er leveret af Jette Jansson og
redaktøren (det er mig).

•

De indleverede artikler kunne række til •
et blad på ca. 16 sider. Jeg havde naivt
ventet et niveau af artikler som til første
nummer, så jeg som redakt ør kunne
vælge og vrage blandt det bedste. Denne gang kunne jeg kun vælge.
•
16 sider er sådan set også meget pænt
af indleveret stof, for jeg skal jo ogs å
fungere som en form for klubjournalist,
og ”stikke næsen i” forskellige aktuelle
emner, eller lokke medlemmer til at
skrive artikler om afholdte aktiviteter.
Det bliver bare for ensidigt, synes jeg.
For det første kan jeg jo ikke være alle
steder, eller deltage i alting. For det
andet kan jeg heller ikke vide, hvad DU
22

Skriv et indlæg til bladet om en
aktivit et, du selv har væ ret begejstret for.
Hvis du ikke selv vil skrive, så giv
mig et praj så jeg kan lave et
interview.
Send gerne billeder til bladet, så
der er andre indtryk fra klubben
end dem jeg går og knipser.
Tag fat i mig i klubben og ryk mig
i ærmet, hvis du har en god ide,
der kan skrives om. (Ryk kun i
ærmet, håret er der ikke for meget af længere)
Alt materiale kan sendes til bladets mailadresse, som er
gudenaaglimt @gmail.com

Som medlem siden 1993 kender jeg
klubben rigtig godt, også fordi jeg før
har været redakt ør, børnetræner og
kasserer, men med nye medlemmer
kommer der nye indtryk, og det er jo
det vi gerne skal have frem i lyset som
inspiration til en endnu bedre klub at
være medlem i.
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Den første aften
på vandet
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Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jens en, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV
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