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Lysglimt efterår 
Af Tommy Kjær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære medlemmer 
Lørdag den 4 oktober havde vi stan-
derstrygning og det føltes bare helt 
forkert for sommeren var jo knap nok 
overstået endnu - sådan føltes det i 
hvert fald! Jeg vender tilbage til den 
travle lørdag lidt senere… 
 
Siden sidst har vi overstået alle begyn-
derkurser. Jeg var instruktør på et rig-
tigt dejligt hold - og det mest slik- og 
kagespisende, jeg endnu har været 
ude for. Jeg har aldrig oplevet at tage 
på under turen fra Ulstrup til Randers, 
men der var indkøbt mængder af slik, 
så der blev holdt rigtig mange slikpau-
ser og Kent det rare menneske havde 
bagt masser af kage, endda selvom 

han ikke selv var med på turen! Rigtig 
mange fra begynderholdene meldte 
sig efterfølgende ind i klubben og jeg 
håber på at I hænger på gennem vin-
teren. I kan jo fx deltage i den ugentli-
ge svømning, komme til julefrokosten 
eller komme til lørdagsroningen. Kig 
på vores hjemmeside for information 
om vinterens aktiviteter i KKG.  
 
Det blev Sct. Hans og heksen - iført 
Flemmings gamle rotrøje - blev behø-
rigt sendt afsted og så kom sommerfe-
rien.  
 
Turen til Högsbyn til Jan og Eva-Lena 
blev ligeså dejlig og afslappende, som 
den plejer, dog med den behagelige 
tilføjelse at vandet i søen var usæd-
vanligt dejligt varmt i år! 
 
Og sommeren blev ved og ved. Der 
blev roet mange ture i det dejlige vejr, 
men desværre betød det fine vej også 
rigtig mange ikke-medlemmer gjorde 
brug af vore faciliteter; bor/bænke, 
bådbroer og græsarealer. Og en an-
den problematik, som vi for alvor har 
mærket i år, er den den øgede cykel-
trafik, som mange gange har ført til 
nærved-kollisioner mellem cyklister/
cykler og roere/kajakker, senest ved 

Forsidebillede   
Strålende vejr på en anden måde end vi ellers har set denne sommer, Niels-Ulrik og Line 
på vej med ny forsyning af grillpølser ved Kajakrally den 17/8. 
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Lyserød Lørdag. Den problematik har 
vi taget op med kommunen og den 8. 
oktober har jeg haft et møde med dem 
og Naturskolen nede ved klubben. I 
hører selvfølgelig mere herom, så snart 
jeg ved mere. 
 
August gik med blandt mere godt vejr, 
en arbejdsdag - med ikke alt for mange 
deltagere.. Det var lidt atypisk da der 
har været rigtigt fint fremmøde til de 
andre aktivitetsdage, vi har haft - med 
både arbejde og fest!  
 
Fakkeloptoget sprang vi over i år. Vore 
planer om at ro i den del af å+havn, 
hvor der normalt er flest tilskuere og 
undgå den lange havnetur i mørke blev 
skudt i sænk af Randersugens beslut-
ning om at sløjfe teltet på Justesens 
Plæen og flytte længere op i byen. Vi 
overvejer, hvad vi gør næste år. 
 
Klubmesterskaberne kom og for en 
gangs skyld var der ved at blive spæn-
dig på mændenes 5000m. Brian fik 
hård konkurrence fra Jesper Schmidt, 
men en gammel ræv er svær at sny-
de... Brian erkendte dog efter løbet at 
han (Jesper) sgu nok bliver lidt vanske-
lig at holde bag sig i de kommende år. 
Hos damerne var Heidi igen urørlig og 
Filip tog sig af ungdomsroernes pokal i 
år - tillykke til jer alle! 
 
Så blev det tid for det nye Tour de Gu-
denaa Marathon. Efter en række år 
med stærkt faldende deltagerantal be-
sluttede DKF med SportEvent Danmark 
i ryggen at forsøge sig med at gøre det 

traditionsrige løb til en endages begi-
venhed med Silkeborg som startsted 
og Randers som mål.  
 
Kajakklubberne i Silkeborg og Randers 
blev udset til at have hovedrollerne i 
afviklingen af løbet. Flemming D. blev 
vores repræsentant  i den nye organi-
sation og takket være hans arbejde og 
samarbejdet med Event Randers fik vi 
et rigtigt fint arrangement på Justesens 
Plæne. Tusind tak til de mange klub-
medlemmer, der hjalp til denne dag - 
ikke mindst til Jan og hans lækre pulled 
pork burgere.  
 
Der skal ske nogle mindre justeringer 
af løbet i både Silkeborg og Randers til 
næste år - bl.a. med storskærm i Ran-
ders. Det nye TdG-Marathon koncept 
har fået fire år med underskudsdæk-
ning (hvis nødvendigt), og jeg tror på at 
dette nye løbskoncept kommer til at få 
succes. Vi havde ikke så mange roere 
med og alle gennemførte flot, men var 
godt trætte efter en lang tur i modvind! 
 
Så kom føromtalte Lyserød Lørdag de 
luxe. Den startede med 54 kvindelige 
roere fra Jylland og Fyn stillede til start 
i løbet, som var en del af den lands-
dækkende Støt Brysterne dag, og de 
havde et rigtigt fint løb.  
 
Tusind tak til Jeanett for igen at lave et 
velgennemført arrangement som efter-
følgende har fået mange roser fra de 
deltagende kvinder.  
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Og tak til hjælpere i følgebåde, i køk-
ken m.v. for jeres hjælp ved dette hyg-
gelige arrangement. 
 
Så blev standeren strøget og vi havde 
efterfølgende et godt medlemsmøde 
siddende i den lune efterårssol hvor 
især begynderkurset, dets indhold og 
varighed blev drøftet og om vi er gode 
nok til at uddanne de nye roere. Ligele-
des blev vores uundværlige klubblad 
drøftet. Redaktøren efterlyste flere ind-
læg fra medlemmerne, så det ikke bare 
er hans skriverier og billeder der kom-
mer i bladet. Så kære medlemmer: Fat 
pennen/PC’en og vær med til at hjælpe 
Henning til fortsat at lave et dejligt klub-
bad. Tak for en god diskussion med 
gode input til den kommende bestyrel-
sesweekend. 
 
Dagen sluttede traditionen tro med en 
rigtig hyggelig fest - denne gang en 
Oktoberfest med en af Annemette og  
Trine yderst vellavet Münchengryde og 
en af Jan dejlig Apfelstrudel til dessert. 

Kort og godt: En dejlig dag at afslutte 
sæsonen med! 
 
Mandag den 6. oktober havde DKF 
indbudt til medlemsmøde hos Marselis-
borg Kajakklub, hvor Anja, Flemming 
og jeg deltog fra KKG. Det er et nyt 
initiativ, der skal medvirke til at DKF får 
bedre føling med, hvad der sker i klub-
berne og klubberne får bedre føling 
med, hvad der sker i DKF. Der blev 
blandt andet snakket om kajaksportens 
organisering og struktur, om de nye 
sikkerhedsregler, om DKF’s strategi 
frem til 2020 og om EPP-sysytemet. 
Relevante links kommer på hjemmesi-
den. 
 
Tak for endnu en dejlig sæson i Kano- 
og Kajakklubben Gudennaa! 
 
Og forresten: Husk Julefrokosten lør-
dag den 13. december! 
 
Tommy 
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Ha ha den er altså sjov den der zed-
tech K2, retteligt navngivet ”Urd” efter 
den gamle Aarhus - Kalundborg færge. 
For det er lige præcis hvad den båd er, 
en færge! Stor, bred og tung og gad 
vide om der ikke også er en 3-4 vogn-
dæk og cafeteria i den, hvis man kigger 
ordentligt efter…. 
 
Til gengæld er den også meget nem at 
ro, fordi den er meget meget meget 
meget stabil. Ja, det minder nok aller-
mest om at ro i en hjørnesofa, hvis man 
lige skal finde et sammenligningsgrund-
lag. 
 
Så den er blevet ret populær som klub-
båd og det var med megen ydmyghed 
og respekt, at vi kunne ”få lov at låne” 
Urd fra Annemette og Bo til Odense 
Marathon, den 7. juni. Urd er jo deres 
yndlingsbåd til de ugentlige handi-
kapræs. Bo var ligefrem troppet op i 

klubben for at sige på gensyn til den 
kære K2’er, da vi kørte af sted med 
den, på traileren mod Odense. Det er 
næsten helt sandt! 
 
I ensom majestæt lå færgen da også 
på traileren, for det var eneste båd vi 
havde med til Odense. Vi var nemlig 
kun 2 mand høj fra Gudenaa som ville 
være med til Odense marathon på 
22km. Vores dynamiske duo bestående 
af Brian Jensen og Steffen Madsen, 
som gennemførte Tour de Gudenaa 
120km i Urd i 2012, ville genopfriske 
færdighederne i k2 båd. Bare sådan for 
hyggens skyld og så var det vist også 
den eneste måde, hvorpå Steffen kun-
ne få lokket selskab med til Odense. 
Nå ja vi måtte da hellere træne en en-
kelt gang inden løbet og tirsdagen in-
den løbsdag om lørdagen, var vi på en 
14km tur på fjorden, efterfulgt af et lille 
smut forbi begynderholdet på åen. Bare 
lige for at vise, at vi kan det der med at 
ro k2! Vi blev i hvert fald enige om, at 
én træningsaften var rigeligt at træne 
inden løbet. 
 
Til forskel fra Tour de Gudenaa i 2012 
var det nu med Brian i maskinrummet 
omme bagerst og med Steffen som 
styrmand og fungerende kaptajn for-
rest.  
 
Når først man fyrer op i kedlerne på 
færgen, er det lige før man får piske-
smæld af den voldsomme acceleration. 
Næsten i hvert fald. Nå nej, slet ikke. 
Overhovedet ikke faktisk. For det tager 
jo tid at få en færge op i fart og lige så 
lang tid at få den stoppet igen. Til gen-

Til Odense Marathon i K2 

Af Steffen Madsen 
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gæld holder den en stabil hastighed 
undervejs, hvilket båden da også er ret 
god til. 
 
Vel ankommet til Kano og kajakklubben 
Odin på Byens Ø fik vi udleveret vores 
startnummer, klædt om til klubtrøjen og 
fyldt drikkeposerne og svunget rullen 
med gaffa tape de rigtige steder inden 
løbsinstruktion. 
 
De 22km som skulle ro’s bestod af én 
omgang på 7km og to omgange på 
hver 7,5km. Start ved kajakklubben, 3,5 
km ud af Odense kanal hvor der ven-
des om en bøje. 3,5km samme vej til-
bage til kajakklubben og runde Byens 
Ø med retur og vending om samme 
bøje 2 gange mere. 
 
10min inden starten på løbet kunne vi 
da lige øve vores startteknik på vandet. 
Det tog 2 forsøg så var vi tilfredse med 
det. Hvor svært kan det være!  
 
En god startplads i midten af feltet, af 
de desværre kun ca. 40 deltagere, så vi 
kunne slippe for de værste refleksbøl-
ger i starten og samtidig skære de før-
ste hjørner af ruten af. Jo det kan godt 
betale sig, at se Kevin Magnusssen 
køre Formel 1 på storskærm i klubben! 
Vores starttaktik var ihverfald et formel 
1 team værdigt. Selvom vi dog nok 
slingrede lidt mere end en formel 1 bil 
gør det. Men vi har jo heller ikke ingen 
downforce til hjælp og Steffen var jo 
knap nok udlært som styrmand endnu. 
Hvilket Brian med passende kommen-
tarer kunne afhjælpe eller i det mindste 
gøre opmærksom på omme fra maskin-
rummet. 
 
Det var en varm dag med høj sol og 
vandet på Odense kanal er næsten flad 
som en pandekage. Dog var der lidt 

modvind på udturene, men den var vel-
kommen fordi den var dejlig afkølende 
og de medfølgende bølger kunne vel 
slet ikke kaldes bølger. 
 
Vores fornemme starttaktik bar frugt og 
ved første vending var vi placeret som 
nummer 2 af k2 bådene. En placering 
som vi holdt hele vejen i mål. Faktisk lå 
vi helt for os selv fra første vending og 
til mål.  
 
Der lå et par hurtige kapbåde længere 
foran os og ellers resten af feltet bag 
os. Så kunne vi da bruge tiden på, at 
debattere, hvordan vi kunne komme til 
at sidde ordentligt i båden. I stedet for, 
at læne os skiftevis til højre eller ven-
stre side. Det fik vi aldrig løst under-
vejs, men pyt. Vi lod armene tale og 
øgede afstanden til de bagvedliggende. 
Og det i en sådan grad, at ved sidste 
vending tog vi os tid til, at tage os en 
lille ropause og drikke i ro og mag in-
den de sidste 3,5km tilbage mod kajak-
klubben. 
 
1km før mål fik vi ramt et stort stykke 
plastik som satte sig fast på spidsen af 
båden og det gav et bovsprøjt der net-
op var en færge værdig. Plastikstykket 
faldt først af ca 100m før mål da vi sat-
te slutspurten ind. Bare lige for at se 
seje ud overfor tilskuerne ved kajak-
klubben, som da også hyldede med 
stående klapsalver. 
 
Nå ja, der var såmænd også en gut 
med et videokamera som filmede. Gu’ 
ve hvilken tv-kanal det bliver sendt på? 
 
Medaljehøsten var en fin t-shirt til os 
hver og der blev i øvrigt behørigt trakte-
ret med grillpølser og naturligvis den 
obligatoriske kaffe og kage efter løbet. 
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Selvom Kano og Kajakklubben Odin 
fortsat lever under lidt primitive vilkår er 
Odense Marathon et  hyggeligt løb at 
ro. Det foregår på Odense Kanal som 
er med stille vand uden bølger og 
strøm og der er mulighed for, at kravle 
på land på hele ruten, hvis man skulle 
være uheldig og vælte. 
 
Eneste besvær vi stødte på, var en 
coaster som var ved at lægge til kaj og 
derved lavede nogle heftige strømhvirv-
ler. Men dem kunne Styrmand Madsen 
jo bare have styret langt udenom, så 
var det undgået. Men det passede jo 
ikke med Formel 1 taktikken og det at 
skære hjørnerne. 
 
Ellers et godt løb og under sikre for-
hold, hvis man gerne ro sit første ka-
jakløb. Morsomt er det ved vendinger-
ne, at man kan se de andre roere og 
afpasse sit tempo tilsvarende. 

 
Alt i alt en hyggelig dag selvom vi beg-
ge synes køreturen hjem var lidt lang. 
Hmmm - gad vide om vi skulle have 
haft en følgebil med orange blink til at 
køre bag os, frem og tilbage til Odense 
med den der færge på slæb….. 
 
Dagen i tal: 2 mand kørte i 2 x 2 timer 
for at ro i k2 i 22km og fik en 2. plads. 
Vi havde hver 2 liter væske med under 
løbet og spiste hver 2 bananer inden 
løbet. Sikke mange 2 taller…… 
 
Vi skulle for resten hilse klubben man-
ge gange fra vort tidligere klubmedlem 
Arvid Ørberg. 

Der er ingen billeder fra ”færgens” tur til Odense, så her er den med sin normale 
besætning ved en handikap-onsdag, Bo og Annemette 
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Kammeratskabspokalen 
Af bestyrelsen 

Tildelingen af kammeratskabspokalen 
foregår ved afstemning blandt klubbens 
medlemmer, i løbet af august og sep-
tember måned. Det svinger lidt fra år til 
år, hvor mange stemmer der faktisk 
afgives, men 2014 er et meget typisk 
år, med stemmer både fra børneholdet 
og klubbens ’voksne’ medlemmer. 
 
For at give et lille indblik i de 
ofte meget morsomme nomi-
neringer, får i her lige et lille 
udpluk: 
 
AP: han kom med kage til 
lørdagsroning, mens han var 
skadet og ikke selv kunne ro 
 
Steffen Madsen: spørger 
hvordan det går, er interes-
seret 
 
Torben Ravn: for sit engage-
ment og hjælpsomhed 
 
Emil: han er sej 
 
Laura: hun er rigtig sjov at ro 
med 
 
Tidtagerholder (Eva, Anja, 
Jeanett): gør en stor indsats 
for klublivet når de hver ons-
dag tager tid v/handicap, og 
serverer ugens bedste grill-
pølser. 
 
Vinderen blev Jeanett, og en af stem-
mesedlerne lød sådan her: 
 
Jeanett: hun er med til at arrangere og 

gennemføre fælles arrangementer og 
er altid i godt humør. 
 
Stemmerne viser lidt om, hvad vi synes 
der er rart ved klubben, så husk de go-
de stunder i løbet af året, og stem på 
din bedste klubkammerat når den tid 
kommer. 

 
Tillykke med pokalen Jeanett. 
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Med en sjov og 
anderledes ka-
jaktur i frisk erin-
dring føler jeg 
mig nu inspire-
ret til at skrive 
stafet-
indlægget, som 
til dette nummer 
af Glimt er lagt i 
mine hænder. 
 

Jeg har roet kajak siden 2001, hvor 
Regnar – min mand, som også er med-
lem af klubben – og jeg tog kurset sam-
men. 
 
Jeg blev i klubben godt et år, men så 
var der i en periode ikke så megen tid 
til roning, hvorfor jeg meldte mig ud. 
Efter 3-4 år, hvor det rent privat kun 
blev til begrænset roning i nyindkøbt 
Tiki, vendte jeg tilbage til klubben for 7-
8 år siden, og det blev starten til meget 
mere tid på vandet. 
 
Jeg har sammen med rigtig gode ro-
kammerater efterhånden været på me-
get forskelligt vand. Det er ture, som 
jeg sætter meget stor pris på. 
 
Sammen med Regnar har jeg specielt i 
år også haft nogle rigtig gode oplevel-
ser på vand langt fra de hjemlige Gu-
denå-omgivelser, og nu vender jeg så 
tilbage til den tur, der lige gav mig in-
spirationen til at få taget hul på mit ind-
læg.  
 
I august måned var vi en uges tid i Ber-
lin, og via en brochure fandt vi ud af, at 

man kunne komme på guidede kajaktu-
re på en af Berlins kanaler. DET skulle 
selvfølgelig prøves, så vi meldte os til 
en aftentur. Turen varede et par timer 
og guiden var en flink tysk fyr - som 
heldigvis var god til at tale engelsk J - 
så vi fik en masse at vide om de ting, vi 
kom forbi. Vi var 12 tilmeldte, og turen 
foregik i toer-kajakker. Det var en rigtig 
hyggelig tur, også selvom den sidste 
halve time foregik i regn – og næsten 
mørke. Ikke helt ufarligt, når vi mødte 
nogle af de store tur-både!  

 
Tidligere på denne sommer var vi i 
Sverige – ikke med klubben – men i 
rent privat regi. Vi skulle til bryllup i Da-
larna i starten af juli, og så var det me-
get nærliggende at holde ferie i den 
skønne svenske natur, når vi nu allige-
vel skulle så langt. Så Tiki’erne blev 
læsset på bilen sammen med cyklerne 
(vi lignede næsten tyske turister J), og 
det fortrød vi bestemt ikke.  
 
Det blev til flere kajak-ture i søer med 
de flotteste omgivelser og den sidste 
dag tilbragte vi i Skærgården nord for 
Gøteborg. Det var fantastisk vejr og 

Stafetten: Linda Kirkeby Lauridsen  
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smukt er der jo – det er nok de fleste 
bekendt med – men vi havde en særlig 
sjov oplevelse her.  

 
Jeg ville tage et billede af Regnar i ka-
jakken, og lige da jeg sænkede mobilen 
efter at have taget billedet lød der et 
ordentligt plask! Hvad var det? Jeg 
havde ikke set noget, men Regnar hav-
de set en meget stor fisk – formentlig 
en laks – der sprang meget højt et styk-
ke foran os. Da jeg bagefter kiggede på 
billederne fra turen viste det sig, at jeg 
havde fået fisken med – i luften!  
 
Desværre skal billedet ses på et medie, 
hvor man kan forstørre det. 
 
Det var et par af de gode kajak-
oplevelser i sommerferierne i år. Men 
også sammen med ro-veninderne har 
jeg efterhånden haft rigtig mange fede 
ture.  
 

Vi er fire-fem tøser, der i hvert fald én 
gang om året tager på en weekend et 
eller andet nyt sted. Vi har bl.a. været i 
Københavns Havn, i Sønderborg, på 
Kolding og Horsens fjorde, på Skjern å, 
på den sydligste del af Gudenå, og i år 
gik turen til Bogense og Odense Fjord 
og å.  
 
Denne tur var dog ikke en ren tøse-tur 
J - en vis hr. Poul I-F fik listet sig med, 
da søndagen bød på en DGI-
arrangeret tur til Æbelø. Vi syntes alli-
gevel, det var synd, han skulle køre 
helt alene til Bogense, når vi nu skulle 
derned alligevel. Det viste sig, at Poul 
sagtens kunne falde ind i tøse-snakken 
J, og vi havde et par rigtig dejlige dage 
med tur på Odense Fjord og å om lør-
dagen og halvvejs rundt om Æbelø om 
søndagen. Det blæste desværre for 
meget til at komme helt rundt om øen, 
da der var nogle med, som ikke havde 
roet kajak ret længe 
 

På de fleste af vores weekendture har 
vi forinden kontaktet de lokale klubber, 
og hver gang har vi fået lov til at over-
natte i deres klubhuse. Det er super-
hyggeligt, for vi møder på den måde 
nogle af klubbens medlemmer og får 
en god snak og sjove oplevelser – i 
Kolding fik f.eks. champagne serveret 
til morgenmaden  - men det er en læn-
gere historie! Og da vi var i København 
lånte vi hav-kajakker og alt udstyr kvit 
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og frit af klubben på Islands Brygge, så 
vi var fri for at køre den lange tur med 
trailer.   

 
Jeg kunne blive ved med at fortælle om 
alle disse herlige ture på fremmed 
vand, men turene i de hjemlige omgi-
velser er nu heller ikke at foragte. Der 
er altid en masse at glædes over ved 
Gudenåen og fjorden.  

Begejstringen over at se en isfugl tror 
jeg aldrig forsvinder – og farvespillet i 
brinkernes siv og anden vegetation, 

himlens og vandets forskellige 
udtryk alt efter årstid, vejr og 
vind – alt det gør, at turene al-
drig bliver kedelige.  
 
Hvorfor jeg er kajakroer kan 
ganske enkelt siges med få ord 
– jeg elsker naturen, at være 
ude i den og bruge den! Hvorfor 
jeg er kajakroer i Kano- og Ka-
jakklubben GUDENAA kan og-
så siges med få ord – det er 

fordi, her er rigtig rart at være! 
 
Med disse ord giver jeg stafetten videre 
til Poul Ibsen-From (nyt medlem af tøse
-klubben)  
 



13 GLIMT nr. 3  2014 

Standerstrygning blev overstået den 
4/10 og det er nu ikke længere tilladt at 
ro uden redningsvest før kalenderen 
viser 1/5. Den kolde tid er forude, men 
det betyder da ikke at du skal afholde 
dig fra en rotur, tværtimod.  
 
Vinterroning er en speciel oplevelse, 
især når frosten begynder at lege med 
istapper fra kasketten eller ispanser på 
kajakken. Men det varer forhåbentlig et 
stykke tid endnu inden frosten melder 
sig og de der hvide fnug begynder at 
dale mod kajakken, selv om det er me-
get hyggeligt. 
 
Er det ikke koldt at ro om vinteren? Jo 
da, de første 500-1000 meter, måske. 
Varmen kommer indefra, forbavsende 
hurtigt, og somme tider noget mere end 
man regner med. Det er ikke nødven-
digt at overdrive påklædningen, for det 
kan nemt gå ud over komfort og hastig-
hed fordi man slet ikke kan komme af 
med varmen igen.  

Den vigtigste del af påklædningen er 
beskyttelse mod vinden i form af ro-
handsker, hovedbeklædning der også 
dækker ørerne, vindtæt men gerne 
åndbar jakke og cockpitovertræk til ka-
jakken. Derudover er det kun nødven-
digt med svedtrøje og -bukser med lan-
ge ærmer, øh eller omvendt, Måske 
med en t-shirt ovenover når det er rigtig 
koldt. Det er også rart med neoprensko 
eller rosokker. Er du i tvivl, så spørg dig 
frem i klubben, eller smid en forespørg-
sel på facebook. Et godt tidspunkt at 
spørge er lørdag kl. 13 til fællesroning.  
 
For at være rigtig godt sikret er det en 
god ide at have skiftetøj med i en vand-
tæt pose (drybag), så du kan skifte til 
tørt tøj i tilfælde af en uheldig tur i åen. 
Du bør også have din mobiltelefon med 
i vandtæt etui. 
 
Fællesroning om lørdagen kl. 13 er et 
rigtig godt tidspunkt at komme i gang 
med vinterroning, fordi der er andre at 

Vinterroning 
Af Henning Sørensen 
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følges med. Det er selvfølgelig sikrest 
at ro sammen med andre, og det skal 
du faktisk hvis du endnu ikke har roet 
500 km og dermed kan kalde dig erfa-
ren roer ifølge klubbens sikkerhedsbe-
stemmelser.  
 
Kaffen smager egentlig vældig godt om 
lørdagen, måske på grund af de vande-
de vitser der svirrer gennem luften, og-
så mens saunaens varme langsomt 
fylder kroppen op med energi igen.  

 
En anden mulighed for følgeskab er 
fuldmåneroning en gang om måneden, 
en helt speciel oplevelse at ro om afte-
nen i månelysets skær. Se tidspunkter-
ne i kalenderen og hold øje med face-
book. 
 
Har du fået lyst til mere vinterroning, så 
er der hver måned i vinterhalvåret 
”små” stævner kaldet havneræs for-
skellige steder i Jylland.  
 
• Horsens Kajakklub 1. søndag i no-

vember  
• Ry Roklub 1. søndag i december  
• Kano og Kajakklubben Gudenå 1. 

søndag i januar 
• Silkeborg Kajakklub 1. søndag i fe-

bruar 
• Århus klubberne 1. søndag i marts  
 
Det sidste ræs i marts er dog annonce-
ret til at finde sted i Odense ifølge 
hjemmesiden. 
 

Havneræs er for alle som nyder 
at ro om vinteren. Deltagere er 
unge og gamle, nye og erfarne 
roere som vil fastholde trænings-
niveau og holde kontakt til med-
lemmerne i klubben. Der er altså 
både mulighed for at teste for-
men af i forhold til de bedste og/
eller bare venner og veninder fra 
ens egen klub! Distancerne er 3, 
5 og 10 km.  
 
Deltagerantallet varierer fra gang 
til gang, der har været op til 120 
deltagere til enkelte løb! Det gæl-
der om at være med og have det 
sjovt sammen. Se datoerne i ka-
lenderen bag i bladet. Tilmelding 
foretages af stævneudvalget, 
som opsætter blanket i klubben 

eller opslag på facebook. Du kan læse 
mere om havnræs på 
www.havneraes.dk. 
 
Det er ikke farligere at ro om vinteren, 
end det er om sommeren. Det vigtigste 
er at ro i en kajak, man føler sig sikker 
ved at ro i, og følges med andre. Sik-
kerhed og balance i kajakken kan du 
læse om i en anden artikel i bladet. 
Kom ned i klubben på lørdag og prøv 
en tur.  
 
Vi ses på vandet. 
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Langt om længe havde jeg mulighed 
for, at deltage i det årlige kvinde kajak 
løb i forbindelse med Lyserød Lørdag. 
Tanken om at støtte op om kampen 
mod brystcancer og samtidig gøre no-
get af det jeg holder rigtig meget af, 
nemlig at ro kajak, var meget tiltalende. 
Derfor havde jeg også i en anfald af 
optimisme tilmeldt mig 16 km. uden at 
have i tankerne, at jeg ikke havde roet 
ret meget i måneden op til. Men når 
man har sagt A så må man jo som be-
kendt også sige B. 
 
Det var dejligt at se alle de lyserøde 
kvinder, der vrimlede rundt om i og om-
kring klubben. Det overraskede mig 
meget at der var SÅ mange tilmeldte 
og fra så langt væk som Odense – det 
viser at vi har ”fat i noget” i klubben 
med det løb. 
 
Det var også første gang jeg skulle ro 
et løb, selv om jeg havde sagt til mig 
selv og fået af vide fra andre, at det 
bare var et hygge-løb.  Men da vi lå i 
vandet klar til at ro kunne jeg godt 
mærke en begyndende konkurren-
ceånd røre på sig.  

Da starten gik var jeg da også ivrig ef-
ter at komme med i front, men var så 
uheldig at komme op og ride på en bøl-
ge, så Alitoen, som jeg havde valgt at 
ro i, drejede som en kompasnål, så der 
gik et stykke tid før jeg fik godt fat i van-
det med pagajen. Jeg forsøgte at følge 
med de forreste, men kunne godt mær-
ke, at det tempo kunne jeg ikke holde, 
så jeg fandt min eget tempo og  så gik 
det stille og roligt frem ad.   
 
Det er sjovt som man reagerer, jeg 
havde jo bestemt at det bare skulle 
gennemføres, det var trods alt støtten 
til Kræftens Bekæmpelse , der var det 
vigtigste, men alligevel holder man  øje 
med at man ikke kommer for langt bag 
ud og at der ikke er nogen, der overha-
ler en.Jeg måtte dog se et par stykker 
gå forbi, men det trøstede mig lidt at 
det var dem fra 8 km. Vejret var umid-
delbart skønt, men en frisk vind gjorde 
at de 16 km blev en kamp, enten mod 
strømmen eller modvinden – ingen ste-
der var det muligt at slappe lidt af og på 
et tidspunkt var jeg da også i tvivl om 
jeg kunne gennemføre. 
 

Lyserød Lørdag 
Af Pernille Bering 
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Men nu er jeg en stædig nordjyde og 
jeg ville ikke sådan lige give op – jeg 
har jo også besluttet, at jeg gerne vil 
prøve kræfter med Tour De Gudenå og 
så kan det jo ikke nytte at jeg ikke kan 
gennemføre ”sølle” 16 km. Det hjalp en 
del at der langs ruten lød opmuntrende 
tilråb fra vennerne i klubben – tak for 
det. 
 
Sidste runde var hård og da vi runder 
”pigen med de spidse knæ” nede ved 
Randers Bro, tænkte jeg, at nu skal jeg 
bare holde hjem. På det tidspunkt hav-
de konkurrenceånden forladt mig igen, 
jeg var simpelthen så træt og jeg tænk-
te med endnu større respekt på dem 
der har gennemført Tour de Gudenå. 
 

Jeg sad til sidst i min egen boble, nu 
gjaldt det bare om at holde gang i ar-
mene og ikke tænke på de andre – det 

var så lige ind til at jeg ud af øjenkro-
gen kunne se spidsen af en kajak – og 
det kun 200 m. Før mållinien – det skul-
le f… blive løgn tænkte jeg og så fandt 
jeg de allersidste kræfter frem og fik 
med nød og næppe holdt føringen over 
mållinien.  

Selv på det tidspunkt, hvor jeg ikke sy-
nes jeg havde kræfterne til at kæmpe 
mere, så kunne jeg alligevel finde 
”noget” frem. Jeg kunne ikke lade være 
med at tænke på om, det der den sam-
me kampgejst en kræftramt kan finde 
frem, selv når det ser sort ud? Og lige i 
det øjeblik følte jeg en stor taknemme-
lighed over at det ikke er sådan en 
kamp jeg skulle kæmpe dagligt.   

Næste år til Lyserød lørdag, så skal jeg 
være med igen. Bare sådan stille og 
roligt  - måske. 

Starten er gået for Pernille med nr. 101 i Alito 
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Båd nr. Plads Tid Navn Klub 

33 1 00:50:35 Lotte Schirmer Skjold 

16 2 00:50:37 Jette Bach Marselisborg Kajak Club 

28 3 00:52:13 Ulla Kirkedal Marselisborg Kajak Club 

27 4 00:52:13 Henriette W.Thomsen Marselisborg Kajak Club 

122 5 00:53:44 Ida Jessen Marselisborg Kajak Club 

10 6 00:53:47 Ina Nielsen Kano og kajakklubben Gudenaa 

12 7 00:55:12 Emma Vestergaard Nielsen Nibe roklub 

14 8 00:55:13 Lærke Petersen Nibe roklub 

117 9 00:55:46 Lisbeth Rygaard Marselisborg Kajak Club 

18 10 00:56:06 Helle Skals Aalborg Kajakklub 

35 11 00:57:31 Kirsten Ægidius Kajakklubben Viking 

23 12 00:57:44 Lis Karlsen Aalborg Kajakklub 

21 13 00:58:02 Ina Thomsen Aalborg Kajakklub 

26 14 01:02:19 Jette Jansson Kano og kajakklubben Gudenaa 

17 15 01:02:33 Eva Søndergaard Kano og kajakklubben Gudenaa 

34 16 01:03:38 Ann Markociejske Skjold 

20 17 01:07:53 Trine Weitze Aalborg Kajakklub 

31 18 01:10:40 karen Buthler Kakakklubben Viking 

32 19 01:10:41 Helle Strehle Viking 

36 20 01:10:41 Karin Strüssmann Viking - Århus  

25 21 01:11:50 Gunna Andersen Aalborg Kajakklub 

19 22 01:19:07 Kirsten Neve Aalborg Kajakklub 

29 23 01:20:58 Benedicte Skytte Vosegaard Vikingen 

30 24 01:20:59 Camilla Skytte Vosegaard Viking 

15 Ingen Ingen Bente Nielsen Nibe roklub 

Placeringer Lyserød Lørdag - 8 kilometer 
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Båd nr. Plads Tid Navn Klub 

109 1 01:27:55 Terese Otte Marselisborg Kajak Club 

110 1 01:27:55 Dorte Qualmann Marselisborg Kajak Club 

126 2 01:27:56 Mette Grønborg Marselisborg Kajak Club 

128 2 01:27:56 Ellen Askholm Marselisborg Kajak Club 

133 3 01:34:52 Christine Callesen Aalborg Kajakklub 

135 4 01:34:58 Heidi Grøngaard Mikkelsen Kano og kajakklubben Gudenaa 

129 5 01:38:14 Maren Færch Skjold, Århus 

130 5 01:38:14 Ditte Krogh Bak Skjold, Århus 

124 6 01:38:15 Inge Hansen Marselisborg Kajak Club 

108 7 01:38:50 Anne Marie Pape Kano og kajakklubben Gudenaa 

134 7 01:38:50 Kirsten Buchhave Kano og kajakklubben Gudenaa 

112 8 01:39:42 Inge Marie Holland Odense Kajakklub 

120 9 01:41:34 Lisbeth Lagoni Marselisborg Kajak Club 

127 10 01:42:05 Nanna Lauridsen Kajakklubben Skjold 

118 11 01:43:16 Tina Bruhn  

119 11 01:43:16 Dorthe Skovhede Kano og kajakklubben Gudenaa 

113 12 01:43:42 Anne Mette Bering Kano og kajakklubben Gudenaa 

131 13 01:49:31 Trine Færch Skjold, Århus 

101 14 01:55:51 Pernille Bering Kano og kajakklubben Gudenaa 

106 15 01:55:52 Else Tarp Odder roklub 

107 16 01:57:38 Sanne Larsen Odder Roklub 

111 17 01:57:38 Rikke Brink Marselisborg Kajak Club 

116 18 02:00:59 Ulla Jakobsen Odense Kajakklub 

114 19 02:01:27 Kirsten Fløe Odense Kajakklub 

115 20 02:03:05 Lone Tue Hansen Odense Kajakklub 

103 21 02:03:57 Emma Torp Nibe Roklub 

104 22 02:04:31 Kirsten Torp Nibe roklub 

105 23 02:09:01 Hanne Kramer Nibe roklub 

125 Ingen Ingen Birthe Skovgaard Marselisborg Kajak Club 

Placeringer Lyserød Lørdag - 16 kilometer 
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November 
 2. kl. 10. Havneræs i Horsens - Býgholm Sø 
 6. kl. 19. Fuldmåneroning 
 9. kl. 8.30-14 Kajak-polo stævne i Randers 
 
December 
 6. kl. 19. Fuldmåneroning (kan evt. aftales til søndag hvis det er bedre) 
 7.  kl. 10. Havneræs i Ry - Julehygge. 
13. Julefrokost 
31. kl. 13. Nytårsroning 
 
Januar 
 4. Havneræs i Randers 
 5. kl. 19. Fuldmåneroning 
 
Februar  
 1.  kl. 10. Havneræs i Silkeborg 
 4. kl. 19 Fuldmåneroning 
 
Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på 
www.gudenaa-kajak.dk 

Kalender 
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Medlemsmøde den 4. oktober 
Af Anja Boll 

Traditionen tro blev standeren strøget 
og vimplen sat op den første lørdag i 
oktober. I forlængelse heraf havde be-
styrelsen inviteret medlemmerne til en 
snak om klublivet akkompagneret af 
kaffe og kage. Efterårsvejret viste sig 
fra sin bedste side og de ca. 30 frem-
mødte, var enige om at flytte mødet 
udendørs. 
 
Indledningsvist uddelte Tommy pokaler 
til årets klubmestre, vinderen af årets 
handicap samt kammeratskabspoka-
len. 
 
Klubmester, damer: Heidi Grøngaard 
Mikkelsen 
Klubmester, herre: Brian Kragh 
Klubmester, ungdom: Philip Kudahl 
Lauritzen 
Handicap: Jesper Schmidt 
Kammeratskabspokal: Jeanett Nielsen 
 
Efterfølgende var ordet frit og der kom 
gang i debatten, der kunne sammenfat-
tes omkring 7 hovedemner.  
 
På opfordring fra redaktøren blev det 
debatteret, hvad vi vil med vores klub-
blad: Der var stemning for, at vi skal 
have et klubblad, og der kom flere for-
slag i forhold til bladets indhold bl.a. 
personlige fortællinger, en leder fra re-
daktøren, artikler fra forskellige arran-
gementer samt historier om klubbens 
kajakker. Henning modtager meget 
gerne indlæg til bladet.   
 
Særligt hen over sommeren har mange 
medlemmer oplevet, at klubbens area-
ler og broer har været benyttet af ikke 

medlemmer, ligesom der - særligt ved 
arrangementer i klubben - kan opleves 
farlige situationer, når kajakker og roer 
skal krydse stien. Tommy orienterede 
om, at bestyrelsen arbejder på at få 
lukket området af med en låge og få 
stien ført bagom klubben; alternativt få 
mulighed for at lukke af, når vi afvikler 
arrangementer.   
 
Tre af emnerne relaterede sig til klub-
bens bådpark. Der blev givet udtryk for, 
at det er fedt, at der er kommet nye 
kajakker og kajaktyper til. Samtidig blev 
der fremsat forslag om udarbejdelse af 
en planche over kajakkerne med bille-
der og beskrivelser, som eventuelt kun-
ne hænge i bådhuset. Bådudvalget ar-
bejder på at lave en bådliste, som giver 
mulighed for at sammenligne kajakker-
ne til eget ro niveau. Listen skal munde 
ud i en mappe i klubhuset, som forven-
tes klar til foråret. Bådudvalget har end-
videre lavet et oplæg til bestyrelsen om 
bådparken samt en anskaffelses- og 
udskiftningsplan 
 
Der blev endvidere fremsat forslag om 
eventuelt. at betale for reparation af 
klubbens kajakker, da det er et stort 
arbejde at holde kajakkerne, og da ka-
jakkerne nogen gange ligger længe på 
værft. Dette gav anledning til en drøftel-
se om betaling og kulturen i forhold 
til  kajakhåndtering.  
 
Under debatten om betaling blev dilem-
maet omkring privatkajakker rejst. Skal 
medlemmer med en privatkajak i givet 
fald betale mindre i kontingent? Om-
kring kajakhåndtering blev det nævnt, 
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at antallet af skader på private kajakker 
er væsentligt lavere end på klubkajak-
kerne. Dilemmaet er her, at folk tilsyne-
ladende ikke behandler klubkajakkerne, 
som om at det var deres egne. Apropos 
dagens første debatemne var der enig-
hed om, at kajakhåndtering er et emne 
for Glimt, som med fordel kan gentages 
hvert år.  
 
Der fremkom endvidere forslag om fle-
re folk i materiel udvalget. Der arbejdes 
fra bestyrelsens side på at afholde et 
glasfiber kursus. Datoen kommer på 
hjemmesiden når den er fastlagt. 
 
Der blev efterlyst regler for reservation 
og lån (ture, stævner, sommerhus, 
stranden mv.) af kajakker. Det er et 
emne som bestyrelsen allerede har 
noteret sig.   
 
Det sidste emne, som blev debatteret 
var begyndere. Her gik debatten på 
EPP2 prøveaflæggelse, begyndernes 
opfattelse af at føle sig velkomne i klub-
ben samt begynderforløbene. Under 
alle tre punkter kom der flere forslag til 
tiltag. Kun 8 ud af sæsonens 48 begyn-
dere gik op til EPP2 prøve. Dette gav 
ledning til forslag om f.eks. at gøre 
EPP2 bevis til et krav for at komme 

med på ture, genindførelse af teknik 
aftener eller at gøre EPP2 til et krav 
inden årets udgang. 
 
Bestyrelsen bliver ved med at høre, at 
begynderne ikke føler sig velkomne i 
klubben. På den baggrund overvejer 
bestyrelsen at lave et spørgeskema til 
begynderne for at afdække problemstil-
lingen nærmere. Forslag til tiltag var 
bl.a. at genindføre, at der hænges bille-
der op  i klubben af alle begyndere, at 
indføre hilse regler og at arbejde med 
en forventningsafstemning. 
En debat om for og imod kompakte 
begynderholdsforløb gav anledning til 
forslag om at afholde 1-2 fælles op-
starts aftener, at planlægge ture med 
forhåndstilmelding via f.eks. hjemmesi-
den eller at kombinere det vi gør nu, og 
det vi gjorde for 10 år siden, så det bli-
ver et koncentreret forløb med efterføl-
gende krav om “mer” kilometer for at få 
udleveret nøgle. 
 
Bestyrelsen fik således mange gode 
input at arbejde videre med, og flere af 
disse vil blive behandlet på bestyrel-
sesweekenden den 26.-27. oktober. Så 
tak for engagementet til de fremmødte 
medlemmer. 
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Hi hi, det kender vi da vist alle fra be-
gynderkurserne og senere, når vi vover 
at prøve evnerne på vandet med en 
hurtigere eller lettere kajak.  
 
Vi vil alle sammen gerne have en ka-
jak, der er let at trække gennem van-
det, og samtidig så stabil at man ikke 
skal kæmpe med balancen for hvert 
rotag.  
 
Det vil Henrik Bach gerne gøre noget 
for at opfylde. På medlemsmødet den 
4/10 løftede han sløret for en bedre 
klassificering af kajakkerne, så det bli-
ver nemmere at finde den kajak, der 
passer lige netop til dit temperament og 
evner. 
 
Som supplement til den nuværende 
mærkning med farvekoder, grøn/rød/
sort, arbejder Henrik med at udfærdige 
en fortegnelse over kajakkernes svær-
hedsgrad fordelt i 11 kategorier, hvor 1 
er den sværeste men hurtigste og 11 er 
den mest stabile og derfor nok også 
langsomste kajak at ro i. 
 
Meningen er at der opsættes en forteg-
nelse på dørene i huset, suppleret med 
en samlet fortegnelse i en mappe i 
klubhuset.  
Der er flere faktorer, der påvirker om du 
synes en kajak er stabil. En meget af-
gørende faktor for valg af kajak er din 
egen vægt, altså hvor meget du kan 
trykke kajakken ned i vandet. Det gæl-
der kajakker som med andet sportsud-
styr, at ikke alle kajakker passer til alle 
personer.   
 

Andre ting, der påvirker kajakkens sta-
bilitet er  
 
• kajakkens bredde 
• størrelsen af kajakken i forhold til 

din egen størrelse 
• kajakkens bundform 
• hvor højt sædet er 
• afstand mellem sæde og 

fodspark 
• kajakkens vægt 
• din vægt i forhold til kajakken 
• din fysiske form 
• din dagsform/psykisk 
 
Vejen til at blive en bedre kajakroer 
hører sammen med balance og fart, så 
det gæler ikke bare om at vælge en 
stabil kajak.  
 
Henrik bruger www.kajakinfo.dk som 
grundlag, og her kan du kan læse mere 
om de forskellige faktorer, der bestem-
mer hvor svær en kajak er at holde ba-
lancen i.  
 
Her er også et udfordrende forslag til, 
hvordan balancen kan trænes uden for 
kajakken. Næste gang du binder dit 
snørebånd, så prøv at stå på et ben!   
 
På denne hjemmeside findes der også 
en klassificering af 100 kajakker, så her 
kan du måske finde klassificeringen af 
din egen favoritkajak, og se hvilken du 
skal vælge , hvis du ønsker mere udfor-
dring på vandet uden at komme helt 
galt af sted med rysterøv. 
 
 
 

Rysterøv  
Af Henning Sørensen 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 


