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Lysglimt  
Af Tommy Kjær 

Kære medlemmer 
 
Jeg håber I er kommet godt igennem     
Julen, selvom der måske er et par 
gram eller to, der skal roes væk her i 
det nye år. 
 
Ja, det er jo ikke længe siden sidst, 
men der har alligevel været plads til tre 
vellykkede arrangementer i klubben. 
Med 27 deltagere var julefrokosten 
også i år velbesøgt. Det blev en rigtig 
hyggelig aften med god mad og en 
passende mængde ikke-alkoholfrie 
drikke :-).  
 
Årets bemærkelsesværdighedspokal 
blev så at sige i familien, da Carsten 
Boll vandt den på grund af sin store 
iver i at vente på medroere. Han ulejli-

gede sig nemlig med at ”stige ud” af 
kajakken og stå ude i vandet for at 
vente på dem i stedet for - som vi an-
dre mere magelige roere - at blive sid-
dende i kajakken... det er da en god 
klubkammerat! 
 
Julen gik og nytårsaftensdag kom med 
blæst og gråvejr – ikke den bedste 
optakt til vores nytårsroning. Men vejr-
guderne var os venlig stemt, så kl. 12 
gik ca. 15 roere på vandet i strålende 
solskin fra en skyfri himmel, kun lidt 
vind, men nogen strøm. Og til den ef-
terfølgende arrangement med boble-
vand og kransekage var yderligere ca. 
10 medlemmer mødt frem. Jeg kan 
ikke forestille mig en bedre måde at 
slutte året på i kajakklubben – at være 
blandt gode klubkammerater og sige 
tak for det gamle år og ønske hinan-
den et rigtig godt nytår. 
 
Men der er jo sjælden stille ret længe 
ad gangen i vores klub og allerede den 
første søndag i det nye år var vi i gang 
igen. Der årlige Havneræs holdt sit 
indtog og – hold nu fast – 109 roere 
stillede til start i dette årets første løb. 
Superdejligt med så mange fremmødte 
- også selvom det gav en smule 

Forsidebillede   
Strålende vejr på årets sidste dag, så det er helt OK at Henrik ser tilfreds ud efter turen, 
men indenfor ventede jo også både sauna, champagne og kransekage. 



4 GLIMT nr. 1  2015 

trængsel ved den efterfølgende spis-
ning i Naturskolens lokale.  
 
Ole Kjeldgaard – den flinke mand – 
havde igen sagt ja til at sørge for be-
spisningen – tusind tak for det Ole! Og 
tak til de medlemmer, der gav en hånd 
med bagning, servering, registrering, 
tidtagning og følgebåde. Vi skal heller 
ikke glemme Max, som nok engang var 
leveringsdygtig i lodtrækningspræmier-
ne - tak for det Max! - som Tim fra en af 
deltagerklubberne (tak til dig), Jeanett 
og jeg fik trukket og fordelt efter bedste 
evne. 
 
Og så bliver det forhåbentlig i foråret 
2015, at vi får begrænset uvedkom-
mendes adgang til vores klubområde. 
Planen er at etablere hegn med låger 
på hver side af klubområdet kombineret 
med en ny offentlig sti bag bag bådhu-
sene over mod naturskolens område.  

Der bliver således fortsat adgang for 
gående til at passere klubområdet, men 
cyklisterne bliver ledt udenom. Indheg-
ningen vil blive kombineret med skilt-
ning á la Naturskolens, hvoraf det frem-
går at man er velkommen til at gå igen-
nem vores område, men at det ikke er 
tilladt at tage ophold der. Så snart det 
endelige accept fra kommunen forelig-
ger vender jeg tilbage med mere nyt 
herom. 
 
Årets generalforsamling er også over-
stået, og rigtig mange havde lyst til at 
bruge en lørdag eftermiddag og være 
med til at diskutere klubben og komme 
med bidrag til at gøre vores klub endnu 
bedre. 
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Jeg er kommet sent i gang med at ro i 
kajak, men roning i sig selv er ikke 
ukendt for mig. 
 
Allerede mens jeg gik i folkeskolen og i 
gymnasiet roede jeg motionsroning 
som ungdomsroer i Århus Roklub, først 
i 2-årers og 4-årers inrigger, siden rigtig 
meget i single sculler. Det blev også til 
en enkelt sæson i Århus Studenterro-
klub, men så kom andre interesser i 
vejen. Studium, kone, børn, arbejde. 
 
Da vi flyttede fra Skødstrup til Randers 
var det egentlig ikke meningen, at det 
var her i Randers, vi skulle blive, men 
min nye arbejdsplads – Forberedelses-
skolen – passede mig så godt, at vi 
ikke så nogen grund til at flytte igen. 
Men roning blev det ikke til. 
 
En sommer for nogle år siden var der 
så et arrangement nede ved åen, hvor 
man kunne blive præsenteret for kajak-
roning. Mine to voksne døtre foreslog 

mig, at vi alle tre tog ned for at se, hvad 
det nu gik ud på. Jeg syntes det var en 
fin idé, at de kom til at ro, så jeg accep-
terede at tage med, så det kunne blive 
til noget.  
 
Det blev også til et gennemført begyn-
derkursus for os alle tre, og det var jo 
udmærket. Men det gik lidt anderledes 
end forventet, for på nuværende tids-
punkt er der altså ingen af dem, der ror 
– jeg var den eneste af os, der syntes, 
at kajakroningen var tiltrækkende nok 
til at fortsætte i kajakklubben. 
 
Den første sæson syntes jeg at ronin-
gen rigtig ofte foregik i vandet i stedet 
for på vandet. Hvis jeg bare lige dreje-
de hovedet en lille smule til siden for at 
snakke med nogen, så opstod der be-
synderlige ubalancer i kajakken, og ofte 
nåede jeg hverken at opdage det eller 
at rette op på det før jeg lå og svømme-
de ved siden af båden. Det har heldig-
vis ændret sig siden. 
 
Nogen får motion og bevægelse nok 
gennem deres arbejde og øvrige dag-
ligdag, andre går til fitness, løber eller 
andet for at holde opretholde en rimelig 
god kondition. Jeg prøvede i en periode 
at træne muskler og kondition i et fit-
nesscenter, men specielt om somme-
ren var det nu sjovere at være ude at ro 
i kajak, så motionscenteret blev ret hur-
tigt valgt fra – i hvert fald for en perio-
de. På den måde får jeg fornøjelsen af 
at kunne følge dyrelivet på åen året 
rundt. Særligt isfuglene og fiskehejrer-
ne gør indtryk, men i det hele taget er 
det spændende at iagttage livet på åen.  

Stafetten: Poul Ibsen-From  
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Ofte ligger jeg stille på vandet for at 
iagttage det, der sker omkring mig. En 
snog, der kommer svømmende midt 
ude på åen, og som søger skjul på 
åens vegetation, når den ser kajakken, 
er en af de små daglige oplevelser jeg 
kan glæde mig over. Sort sol har jeg 
ikke set på åen, men vi var et par styk-
ker, der en tidlig morgen så noget der 
lignede, da alle stærene, der havde 
overnattet i tagrørene ved Den Blå Cy-
kelbro lettede præcis da solen stod op. 
 
En af grundene til at jeg valgte at ro i 
kajak er, at jeg er uafhængig af andre. 
Når jeg får lyst og ikke er optaget af 
andet, så tager jeg af sted. Ofte ror jeg 
alene. Det kan være de sædvanlige 
ture til Grødspærringen eller Laksegår-
den, men sommetider også op til Langå 
eller Ålum. På den anden side kan jeg 
også godt lide det hyggelige selskab af 
andre roere, så jeg er tit med til lør-
dagsroningen.  
 
Roning efter mørkets frembrud – fuld-
måneroning – har også sin charme, 
særlig hvis der er vindstille. Det er helt 
specielt, når lyset fra månen spejler sig 
i åens blanke, kulsorte vand. At en be-
tænksom romakker på min første fuld-
månetur så lige gjorde mig opmærk-
som på, at der var et par træstammer, 
der lå lige under vandoverfladen 
(overfor motorbådsklubben), og der-
med var usynlige for mig, var jo helt 
fint. Men det er en hyggelig og en fuld-
stændig anderledes måde at opleve 
åen på, når det er mørkt.  
 
Længere ture holder jeg også af – både 
for oplevelsen af en natur, der er an-
derledes end den sædvanlige på 
”vores” del af Gudenåen og Nørreåen 
og for hyggen ved at ro flere sammen. 
Det gælder både de årlige Løvfaldsture 

fra Silkeborg til Randers, ture på Nør-
reåen fra Viborg til Randers, på Alling Å 
fra Sjellebro via Grund Fjord til Randers 
og på Hald Sø. 
 
Jeg har ikke min egen kajak. Hvis jeg 
skulle ro i egen båd ville jeg få lidt af et 
problem, for jeg bruger flere forskellige 
af klubbens kajakker, alt efter årstid og 
formål. De første par sæsoner kunne 
kajakkerne ikke blive brede og stabile 
nok, men nu ror jeg oftest i en Escape. 
Om sommeren bliver det også til nogle 
ture i en Tracer. Men på længere ture, 
hvor der skal campinggrej med, eller på 
ture langs kysten, foretrækker jeg en 
havkajak. På den måde har jeg været 
på fine ture med mange gode oplevel-
ser – og i flere forskellige typer kajak. 
 
Skjern Å med start ved Rørbæk Sø var 
helt speciel, måske fordi vi tog turen 
kun få dage efter en periode med me-
get regn, så vandstanden i åen stadig 
var højere end sædvanligt og strøm-
men ligeledes var stærk.  
 
På en tur på Gudenåen fra Tørring via 
Silkeborgsøerne fandt vi ud af, at vi 
skulle holde til højre inde i søerne. På 
et tidspunkt fik vi forvildet os ind i nogle 
vige og bugter i Brassø. Smukt var det 
– men det tog da lidt ekstra tid at kom-
me tilbage til den rette vej/å. 
 
Ved kajakture langs kysten forventer 
jeg, at der også kan være bølger, så 
der foretrækker jeg at ro i havkajak.  
Min første tur i havkajak var på Maria-
ger Fjord. Der var nu ingen bølger, men 
en meget smuk natur. Senere er blevet 
til flere ture der. Vi har også roet Kalø 
Vig rundt via Studstrup Værket og 
Skødshoved i fint sensommervejr. Her 
så vi sæler. En anden god tur er Helge-
næs rundt. God, både fordi man ror 
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forbi flotte skrænter, og fordi man kan 
undgå at ro samme vej tilbage som 
man roede ud.  
 
Man starter turen på den ene side af 
skanserne ved Dragsmur og slutter på 
den anden side af Draget. Den ene af 
turene rundt om Helgenæs tog vi i fe-
bruar, med rester af tynd is i vigene. I 
den anledning udvidede jeg mit sorti-
ment af rotøj med en tørdragt. Den er 
god at have på – men en anden gang 
vil jeg nu overveje, om ikke det er et 
must, at lynlåsen er placeret, så jeg 
kan få dragten på og af uden assistan-
ce! 
 
En af efterårs- og vinteraktiviteterne er 
svømning på Tirsdalens skole. Sam-
men med (mange) andre har jeg benyt-
tet mig af muligheden for at vedligehol-
de svømmefærdighederne. Som en 
ekstra bonus fik jeg her muligheden for 
også at prøve at spille kajakpolo. Til 
trods for mit særdeles beskedne bold-
øje deltog jeg nogle gange i en periode. 
Det var særdeles underholdende at 
være med til, og med det tempo, der 
var på, var det intet problem at holde 
varmen. 

For et par år siden arrangerede DGI-
sydvest en aftentur på Varde å og ud i 
Ho bugt. Det var en fin tur i et dejligt 
naturområde. Her i foråret hørte jeg så 
nede i kajakklubben, at DGI også ar-
rangerede en kajaktur rundt om Æbelø. 
Det lød spændende, så jeg meldte mig 
som deltager på turen. Vi var fem fra 
klubben, der deltog i turen rundt om 
Æbelø.  
 
Overnatning i Bogense kajakklub med 
panoramaudsigt over Kattegat fra klub-
husets dagligstue på første sal, en tur 
på Odense Å første dag og den næste 
dag en kombineret kajak- og vandretur 
på og ½ rundt om Æbelø. At turen kun 
blev ”halv” skyldtes, at arrangementet 
også var for novicer ud i kajakroning, 
og vind og bølger var måske lidt for 
voldsomme på vindsiden af øen, så vi 
blev på læsiden. Ture som den er med 
til at gøre roningen til en god og alsidig 
aktivitet. 
 
Jeg giver stafetten videre til Heine 
Krogh. 
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Kilometerstatistik 2014 
 

  Navn Km 

1 Johnny Schmidt 4204 

2 Torsten Karlsson 2609 

3 Erik Sommer 2526 

4 Heine Krog Christensen 1799 

5 Henrik Bach Christensen 1585 

6 Freddy Kjærulff 1498 

7 Poul Ibsen-Fom 1414 

8 Flemming Drescher 1406 

9 Michael Toni Geselle 1230 

10 Poul Borup-Andersen 1190 

11 Philip Kudahl Lauritzen 1077 

12 Heidi Mikkelsen 1067 

13 Steffen Madsen 1057 

14 Torben O Ravn 1007 

15 Karsten Boll 902 

16 Annemette Bering 841 

17 Finn Ethelberg 832 

18 Gitte Dahlerup 812 

19 Jesper Schmidt 780 

20 Jan Lauritzen 746 

21 Martin Thomsen 734 

22 Karen Galatius 726 

23 Lone Kudahl 724 

24 Lars Berg Riisager 724 

25 Oluf Kroer 709 

26 Jørgen Lanng 661 

27 Peter Schmidt 642 

28 Jette Jansson 627 

29 Jette Skou Fuhlendorff 623 

30 Søren Jensen 615 

31 René Fuhlendorf 600 

32 Brian jensen 592 

33 Peter Grøn 590 

34 Anne Marie Pape 586 

35 Linda Lauridsen 573 

36 Lars Stegsted Rasmussen 568 

37 Tove Grønkjær 559 

38 Tina Trækjær 556 

39 Martin Kudahl Lauritzen 549 

40 Søren Ø. Ravn 539 

41 Jill Andreassen 538 

42 Carsten Grøngaard 524 

43 Diana Jessen 524 

44 Bo Nedergaard 523 

45 Anne Marie Østergaard 521 

46 Trine Jørgensen 498 

47 Niels-Ulrik Teisner 478 

48 Hanne Povlsen 472 

49 Jan Halskov 443 

50 Jørgen Jensen 408 

51 Martin Boe Pedersen 352 

52 Robert Jacobsen 346 

53 Janne Würtz Mouritsen 339 

54 Peter Stiebitz 326 

55 Susanne Nørgaard 310 

56 Randi Fuhlendorf 308 

57 Aase Holm 305 

58 Randi Katrine Hillerøe 303 

59 Kurt Bendtzen 288 

60 Hans Henrik Geertsen 287 

61 Peter Laugesen 283 

62 Birgitte  Debel Krag 281 

63 Bjørn Kastrup Simonsen 270 

64 Pernille Bering 262 
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65 AP Nielsen 258 

66 Jesper de Place 257 

67 Anja Kristensen 236 

68 Jette Fuglsang Nielsen 234 

69 Lars Yde 227 

70 Ina Nielsen 222 

71 Kristoffer Larsen 220 

72 Patrick Nielsen Hedegaard 220 

73 Knut Vik 218 

74 Michelle Christensen 216 

75 Anne Holme 208 

76 Eva Søndergaard 205 

77 David Kudahl Lauritzen 204 

78 Ulla Madsen Thau 201 

79 Karin Østergaard 198 

80 Mette Frohn 183 

81 Birgit Nielsen 181 

82 Kenneth Jensen 172 

83 leo Møller Pedersen 165 

84 Jens Thomadsen 159 

85 Henrik Pedersen 158 

86 Maja Gunhild Joensen 153 

87 Bo Gaardsø 150 

88 Louise Ernø Bak 150 

89 Anne Grete Lillethorup 149 

90 Mads Laurberg 146 

91 Jens Bramming 139 

92 Martin Udsen 138 

93 Peter Overbeck 136 

94 Susanna Romanini 135 

95 Ole Kristensen 134 

96 Bodil Krogh 133 

97 Jytte Windel Kahr 128 

98 Gitte Findinge 118 

99 Carsten Findinge 118 

100 Dorthe Skovhede 116 

101 Kjeld Kahr 112 

102 Birgitte Strøbeck Pedersen 112 

103 Annemarie Munk-Hansen 109 

104 Nicolas Hauge Nielsen 107 

105 Lene Sørensen 104 

106 Jesper,Kristensen 100 

107 Bo Johansen 99 

108 Jeanett Nielsen 97 

109 Birger Buchhave Møller 94 

110 Carsten Kappel Bøgh 91 

111 Martin Søndergaard 89 

112 Anja Boll 87 

113 Pia Kristensen 86 

114 Jens ulrik Jensen 85 

115 Ida Buchhave Møller 85 

116 Michael Bjerrum 83 

117 Lisbeth Christensen 82 

118 Ruth Jørgensen 81 

119 Nils Weis Jørgensen 79 

120 Laura Marie Riisager 78 

121 Peter Gjellerup Schiønning 77 

122 Jan Tander 74 

123 Jannie Martensen 70 

124 Lene Riis 70 

125 Karen Østergaard 70 

126 Erik Amby Jørgensen 68 

127 Alva Nielsen 65 

128 Palle Gjellerod 65 

129 Bruno Descours 63 

130 Rita Hørfarter 61 

131 Karin Nielsen 60 

132 Silas Daniel Jacobsen 60 

133 Thomas Brevik 60 

134 Svend Jørgensen 57 

135 Kristen Nielsen 54 

136 Jens W Christensen 52 

137 Martin Kirch 52 

138 Lars Engstrøm 52 



10 GLIMT nr. 1  2015 

139 Sofie Tekin 51 

140 Alexander Bering 51 

141 Morten Nørgaard 50 

142 Thomas Woodrow Søndergaard 50 

143 Anika Munk Jensen 50 

144 Gitte Tander 50 

145 Henning Holgaard Sørensen 46 

146 Henrik Leth Jensen 45 

147 Daniel Højsted Kronborg 45 

148 Regnar Kirkeby 44 

149 Thor Tankred 44 

150 Ulrik Von Benzon 44 

151 Agnieszka Hansen 44 

152 Inge Laugesen 44 

153 Peter Højhus Jensen 43 

154 Steffen Rasmussen 39 

155 Jarl Udsen 38 

156 Anne Skovsen 36 

157 Vivi Lindstrøm Bendixen 36 

158 Jonathan Bering 36 

159 Gæst 36 

160 Mike Klitgaard Thorhauge 35 

161 Cath Mersh 35 

162 Lars Hougaard 34 

163 Heine Pedersen 33 

164 Tina Bruhn 33 

165 Tommy Kjær 32 

166 Birthe Gjedsted Jensen 30 

167 Kasper Leth Rasmussen 30 

168 Olivia lynge møhlenberg 30 

169 Thor Højhus Avenstrup Jensen 28 

170 Ingrid Bøye 27 

171 Anders Fynbo 26 

172 Lars Holmgaard Mersh 26 

173 Emil Berg Riisager 26 

174 Henrik Lanng 25 

175 Sander Stensgaard Kristensen 24 

176 lars Hadberg 24 

177 Lars Toft Jensen 23 

178 Helle Schmidt 23 

179 Henrik Pedersen 22 

180 Michael Høst Damgård Laugesen 20 

181 Heidi Holbeck 18 

182 Sanne Lund 17 

183 Esben Kjær Kristensen 16 

184 Admin 13 

185 Stefan Mandal Madsen 13 

186 ? 13 

187 Anders Pedersen Schmidt 12 

188 Sofus Amby Jørgensen 10 

189 Svend Brinkmann 10 

190 Conni Kalhøj 10 

191 Camilla G Madsen 9 

192 Dennis Kristensen 7 

193 Mathilde Rosenborg Jensen 5 

194 Lars Foged 5 

195 Bodil  Nielsen 4 

196 Ida Møller 4 

197 Cenia Lund 4 

  61.321 
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Kilometerpokaler og en enkelt bemærkelsesværdig  
Årets generalforsamling sluttede med overrækkelse af pokaler. Fra venstre: Karsten Boll 
med den bemærkelsesværdige der ikke er afhængig af roet distance, Heidi Grøngaaard 
Mikkelsen - damer 1067 km., Johnny Schmidt - herrer 4204 km. (en rigtig flot præstation 
når man har været medlem i 50 år), David Kudahl Lauritzen - børn 204 km., Philip Kudahl 
Lauritzen - ungdom 1077 km. og Jesper Schmidt - begynder 780 km. 

Kasserer i krydsild 
Fuldt hus til generalforsamlingen den 7. februar, ingen ledige pladser. Brian har her fun-
det en eftertænksom positur, men der var ingen bekymringer over det stærke regnskab, 
og heller ingen modstand mod at fastholde uændret kontingent.  
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Formandens beretning 

Generalforsamling 7. februar 2015  
Af Tommy Kjær 

Kære medlemmer! 
 
Så er vi her igen - 2014 gik sørme hur-
tigt, synes jeg. Det er da ikke et år si-
den, vi havde generalforsamling 
sidst…?! Nå. jeg springer helt sikkert 
over mange detaljer fra året der gik - 
ikke fordi de betyder mindre i forholde 
til det jeg nævner, men fordi der er så 
meget - et dejligt luksusproblem - og 
fordi mange begivenheder er detaljeret 
omtalt i Glimt og hjemmesiden.. 
 
Og hva bød 2014 så på?: 
Havneræs - igen med rigtig mange del-
tagere, knapt 100, så vidt jeg husker - 
og Ole og damerne stod igen klar med 
suppe, kaffe og kage, hjælpebåde, tid-
tagere - og Max - var også på plads - 
så det er heldigvis blevet et solidt ro-
bust koncept, der er blevet skabt om-
kring dette arrangement. Tak til alle 
hjælpere! 
 
Så fik vi vores bådhusudvidelse op at 
stå. Hold op hvor var det dejligt, men 
der er godt nok ved at være fyldt godt 
op på hylderne igen… Og hvor var det 
dejligt at få plads til  trailerne, så de kan 
stå i fred og så de kan pakkes dagen 
før man skal afsted... 
 
Generalforsamlingen gav blandt andet 
en lang debat om begynderroningen - 
en debat som blev taget op flere gange 

i løbet af året, blandt andet ved med-
lemsmødet ved standerstrygningen og 
på bestyrelsesweekenden. Flere er 
kommet med indput til et nyt koncept, 
der sigter mod at de nye roere bliver 
bedre til at ro m.v. inden de slippes løs 
på egen hånd. I løbet af foråret, herun-
der forbindelse med vores sædvanlige 
opstartsmøde inden kurserne, vil vi 
prøve at blive mere konkrete, således 
at vi kan have et nyt koncept parat in-
den næste års interesserede begynder 
at melde sig. 
 
Så kom standerhejsningen med indlagt 
bådhusindvielse og med efterfølgende 
fest og boblevandssmagning. Bruno 
stod for den lækre mad fra hans fran-
ske hjemegn og Smagevin stillede nok 
engang op og præsenterede en række 
forskellige velsmagende mousserende 
vine. 
 
Vinteren igennem blev der svømmet og 
spillet kajakpolo i Tirsdalens Skoles 
svømmehal. Tak til Anne Marie og Cas-
per og alle livredderne. Og Esben: Hvor 
meget gang var der i floorball og bad-
minton? - godt at du har tid og lyst til at 
stille op med det alternativ! 
 
For at geare instruktører og hjælpere, 
havde vi inviteret en af vores dygtigste 
trænere/instruktører Per Spejder, til at 
tilrette vores roteknikker og til at kom-
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me med input, til hvad vi skal fokusere 
på overfor de nye roere. Jeg kan afslø-
re at vi igen har fået Per til at komme 
Palmesøndag (som sidste år) og give 
os et roteknisk spark. Så de af jer, der 
er instruktører eller hjælpere: sæt kryds 
i kalenderen. Der er ca. 12 pladser på 
denne supergode instruktionsdag. 
 
Børneholdet fortsætter sin succes, så 
her skal lyde stor tak til instruktører og 
hjælpere. Der bliver taget rigtig godt 
hånd om klubbens fremtidige roere. 
 
Sidste weekend i maj blev den 2. udga-
ve af Randers City Kajak Marathon så 
afviklet - nu som en del af Dansprint-
cup’en. I 2014 var der ca. 50 kajakker 
til start - en rigtig fin fremgang fra 2013. 
Det blev igen et rigtigt vellykket arran-
gement. Tak til Steffen og til alle jer der 
hjalp til med alt fra startlister og num-
merudlevering til madlavning og alle de 
andre opgaver der bare “klappede” og 
skabte et meget velgennemført arran-
gement. 
 
Så blev det Sct. Hans og det var også 
denne dag at vi fejrede noget så usæd-
vanligt som et 50 års jubilæum i klub-
ben. Johnny Schmidt, tidligere formand 
o.m.a. og nuværende æresmedlem, 
rundede 50 år som medlem i KKG!!! 
Det blev selvfølgelig behørigt fejret. 
 
Sommerferien hos Jan og Eva-Lena? 
Kunne ikke være bedre, også fordi van-
det var usædvanligt varmt. Jeg tror sgu 
vi laver en tur derop i uge 29 igen i år... 
 

Og så blev det igen et hyggeligt klub-
mesterskab - med den sædvanlige vin-
der, MEN Schmidt junior ku’ godt se ud 
til at blive en skarp udfordrer de kom-
mende år - ikke Brian? 
 
2. lørdag i september blev startskuddet 
for det nye Tour de Gudenaa Mara-
thon. Efter en række år med stærkt fal-
dende deltagerantal besluttede DKF 
med Sport Event Danmark i ryggen at 
forsøge sig med at gøre det traditionsri-
ge løb til en endags begivenhed med 
Silkeborg som startsted og Randers 
som mål og med kajakklubberne i Sil-
keborg og Randers som medaktører i 
afviklingen af arrangementet.  
 
Flemming D. har været vores repræ-
sentant i den nye organisation og tak-
ket være hans arbejde og samarbejdet 
med Event Randers fik vi et rigtigt fint 
arrangement på Justesens Plæne.  
 
Vi fik ikke noget økonomisk ud af at 
hjælpe til i Randers, så derfor har be-
styrelsen meddelt komiteen at vi frem-
over kun vil stille med lønnede hjælpe-
re og ikke andet eftersom vi alligevel 
ikke havde nogen som helst indflydelse 
på beslutningerne omkring arrange-
mentet i Randers. Vi havde ikke så 
mange roere med, men alle gennem-
førte flot, men var også godt trætte ef-
ter en lang tur i modvind! 
 
Så blev det tid for Lyserød Lørdag ex-
tended. 54 kvindelige roere fra Jylland 
og Fyn stillede til start i løbet, som var 
en del af den landsdækkende Støt Bry-
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sterne dag, og de havde et rigtigt fint 
løb. Tusind tak til Jeanett og de mange 
hjælpere i følgebåde, i køkken o.s.v. for 
igen at lave et velgennemført arrange-
ment som efterfølgende fik mange ro-
ser fra de deltagende kvinder. 
 
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. Dagen sluttede 
denne gang en Oktoberfest med en af 
Annemette og Trine yderst vellavet 
Münchengryde og en af Jan dejlig Ap-
felstrudel til dessert. En dejlig dag at 
afslutte sæsonen med! 
 
Tre bestyrelsesmedlemmer tog til med-
lemsmøde i DKF regi hos Marselisborg 
Kajakklub. Det er et nyt initiativ, der 
skal medvirke til at DKF får bedre føling 
med, hvad der sker i klubberne og klub-
berne får bedre føling med, hvad der 
sker i DKF. Der blev blandt andet snak-
ket om kajaksportens organisering og 
struktur og om de nye sikkerhedsregler 
(som Anja og jeg er ved at indarbejde i 
klubbens egne regler). 
 
Året sluttede som sædvanligt med Nyt-
årsroning. Der er i mine øjne ikke en 
bedre måde at slutte året på i kajak-
klubben – at være blandt gode klub-
kammerater og sige tak for det gamle 
år og ønske hinanden et rigtig godt nyt-
år. 
 
Lidt af hvert... 
 
Henning har nu været redaktør på 

Glimt i et års tid og det har været rigtig 
dejligt at opleve, at du faktisk vil noget 
med bladet og har udfordret os alle på 
den opgave. Jeg tror på at vi har et 
klubblad i mange år endnu - altså hvis 
vi alle bidrager til det... 
 
Handicap’en er fortsat en af de aktivite-
ter, der danner klubbens sociale om-
drejningspunkt og vi må bare i den grad 
takke jer handicap-piger, der bliver ved 
med at stille op onsdag efter onsdag og 
tager tid og griller pølser. 
 
Fremmødet til vore arrangementer, bå-
de fest og arbejde, har - på nær en en-
kelt arbejdsdag - været rigtig flot og det 
betyder bare så meget for klubben og 
for bestyrelsen m.a.o. BLIV VED MED 
DET! - det gør det hele arbejdet værd! 
 
Vores nye varmtvandsystem har nu 
kørt i to hele kalenderår og vi har aldrig 
manglet varmt vand - selv ikke til hav-
neræs med over 100 deltagere. MEN 
anlægget har ikke givet den forventede 
besparelse på elregningen, trods et 
uændret vandforbrug. Drejer, som leve-
rede anlægget blev sat på sagen og 
ifølge deres målinger anvender vi op til 
70% af vores el-forbrug til opvarmning, 
et tal som understreger at vores klub-
hus ikke længere er særligt energirig-
tigt. Men noget af det kan jo også skyl-
des et højere aktivitetsniveau i klubben 
og så er det jo ikke så skidt endda. 
 
Og så havde vi - også i oktober - møde 
med Randers Kommune. Vi vil gerne 
have begrænset uvedkommendes ad-
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gang til vores klubområde. Planen er at 
etablere hegn med låger på hver side 
af klubområdet kombineret med en ny 
offentlig sti bag bag bådhusene over 
mod naturskolens område. Der bliver 
således fortsat adgang for gående til at 
passere klubområdet, men cyklisterne 
bliver ledt udenom. Indhegningen vil 
blive kombineret med skiltning á la Na-
turskolens, hvoraf det fremgår at man 
er velkommen til at gå igennem vores 
område, men at det ikke er tilladt at 
tage ophold der. Så snart det endelige 
accept fra kommunen foreligger vender 
jeg tilbage med mere nyt herom. 

Til slut vil jeg sig tak for et dejligt år i 
bestyrelsen, tak til alle udvalgsmedlem-
merne for jeres store arbejde og tak til 
alle de medlemmer, der har stillet op til 
stort og småt ved arbejdsdage og ar-
rangementsafviklinger. 
 
Tommy 
Generalforsamlingen 
7. februar 2015 
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En lidt forsinket turberetning fra 2011 
hvor vi var på en lidt længere tur, den-
ne gang var vi Ejvind Arentsen, Poul 
Ibsen From og mig selv Heine Krog.  
 
Ejvind og Poul har ikke gjort så meget i 
havkajakker, men vi fik klargjort en hver 
af klubbens ganske gode kajakker.  
 
Inden vi skulle på den lange tur, havde 
vi en prøvetur fra Hobro til Høllet, det er 
en ganske lille vig med en rigtig hygge-
lig havn, som ligger lidt sydvest for Sti-
nesminde. Der spiste vi vores med-
bragte mad, hvorefter vi roede tilbage. 
Det var en god tur, hvor  vi fik prøvet 
kajakkerne af. 
 
Ejvind og jeg mødtes på Tørring telt-
plads søndag. Poul ville støde til os 
senere. Vi var heldige med at få slået 
teltene op i tørvejr, for det regnede el-
lers kraftigt. Efter at have sagt farvel til 

vore chauffører, Ejvinds kone Åse og 
min søn Michael (nu er de nævnt) kun-
ne vi kigge os lidt omkring. Det er det 
dejligt sted,  hvor man godt må komme 
med sin campingvogn, selv om det ikke 
er campingplads mere. Der er også 
hytter man kan leje. Faciliteterne er 
måske ikke så moderne, men der er 
pænt og rent.   
 
Mandag morgen fik vi pakket, klæbet 
de udleverede numre på kajakken, et 
bevis på at man har betalt de 150 kr. 
det koster at ro fra Tørring og ned til 
Mossø, og så kom vi af sted.  
 
De første 10 km. ser man ikke meget, 
da der er høje brinker. Til gengæld skal 
man arbejde meget på grund af mange 
sving. Efter 28 km. nåede vi Vestbirk 
Vandkraftværk, som er det første sted 
man skal have sit fartøj op. Der er vog-
ne man kan bruge, og 9,5 meter nede 

Tørring - Randers år 2011  
Af Heine Krog 
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fortsætter åen så. Det er et dejligt sted, 
hvor der også er skrevet lidt historie om 
værket. Vi havde valgt at overnatte i 
Voervadsbro, så vi manglede lige 6 
km., alt i alt 36 km. mandag. 
 
Tirsdag morgen stødte Poul til os. Han 
blev kørt dertil af en forhenværende 
kollega, og de havde basser og rund-
stykker med, det var alle tiders. Da vi 
skulle pakke for at ro videre kiggede 
Ejvind og jeg lidt, for Poul kom med 3 
fyldte Ikea poser plus det løse. Jeg ville 
have svoret på, at han ikke kunne have 
det i kajakken, men han havde prøve-
pakket hjemmefra, så det gik fint. 
 
Der er 6,5 km. fra Voervadsbro til Klo-
stermølle, som ligger helt oppe i den 
vestlige ende af Mossø, og som er sid-
ste station på det øverste stykke af Gu-
denåen. Det er en meget smuk stræk-
ning, hvor man flere gange ror som i en 
tunnel dannet af træer. På stykket kom-
mer man forbi Vilholt Mølle, hvor man 
for to år siden fjernede en spærring og 
gav åen frit løb.  
 
Klostermøllle naturcenter er et spæn-
dende sted. Deet er et af de første ste-
der man virkelig brugte vandkraft i indu-
strien. Det er en slags museum, hvor 
man f.eks. kan se et gammelt værksted 
og en stor tørrelade fra dengang man 
producerede pap og papir, desuden en 
masse plancher om stedets historie.  
 
Næste stop var Ry, hvor vi fik noget at 
spise. Derefter ud på Julsø og lidt mere 
åbent vand. Jeg har glemt at fortælle at 
vi selvfølgelig på vores vej har set mas-
ser af forskellige fugle og både ænder 
og svaner med masser af ællinger. Vi 
har dog endnu ikke set Isfuglen, og tror 
det måske er på grund af den hårde 
vinter.  

Himmelbjerget præsenterede sig flot, 
da vi roede forbi. Vi havde håbet at 
kunne se de smukke Rhododendon i 
haverne på det smalle stykke ved Skyt-
tehusets Camping, men haveejer sag-
de at de havde blomstret og afblom-
stret så hurtigt som aldrig nogensinde 
før.  
 
Sidst på dagen nåede vi De små Fisk, 
hvor vi ville overnatte. Det blev til 27 
km. De små Fisk er et udflugtsmål for 
Silkeborgenserne. Det er et dejligt sted, 
og så er det gratis at overnatte der, dog 
kunne vi lugte t folk ikke var flinke til at 
samle deres hundes hømhømmere op. 
 
Onsdag startede med de sidste 4 km. 
til Silkeborg, men de blev dog lidt læn-
gere. Selv om jeg har roet der flere 
gange, røg vi ind i en blindgyde på 
Brassø. Da vi Spurgte Ejvind om han 
vidste hvor vi var, han havde trods alt 
roet Tour de Gudenaa 8 eller 9 gange, 
svarede han hvordan vi kunne tro det, 
for når han roede Touren havde han da 
kun øjne på kajakken foran.  
 
At komme gennem slusen i Silkeborg 
er altid en lidt spøjs oplevelse. Der står 
som regel folk, som kommer med sjove 
bemærkninger, når vi sænkes ned i 
dybet. Efter slusen gik vi i land hvo Ej-
vind og jeg fik handlet lidt ind i Kvickly. 
Poul havde ikke behov for det, for som 
han sagde ”jeg har taget mad med 
hjemmefra”. Han havde også til den 
søde tand, det delte han villigt med os 
to. 
 
Vi fortsatte nu mod Tange, et stræk på 
godt 30 km. Ca. midtvejs gjorde vi 
holdt, fik noget at spise samtidig med at 
vi nød stilheden og den smukke natur.  
 
Da vi roede forbi Kongensbro var man i 
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fuld gang med at skære grøde. Man 
har de senere år haft store problemer 
med oversvømmelser langs åen, netop 
på grund af grøden. Når man når Tan-
ge Sø ror man de første 10 km. stik 
vest. Det var det eneste sted på turen 
hvor vi måtte lægge kræfterne i for at 
komme fremad.  
 
Efter en pause i Ans valgte vi at fort-
sætte til Tange for at overnatte. Vi hav-
de da roet 42 km. Efter bøvlet med at 
få udstyret transporteret ned til plænen 
ved startstedet efter Tange, kunne vi 
endelig slappe af og få lavet noget 
mad. Det er der ingen ben i, man åbner 
bare en dåse med en eller anden varm 
ret, hælder det ud i en gryde hvor man i 
forvejen har tilberedt enten nudler, ris 
eller pasta, og en to tre har man en 
virkelig mættende ret.  
 
Godt mætte, og efter at have fået telte-
ne rejst,  var det tid til et bad i åen og 
derefter en tur rundt på Tangeværkets 
arealer. Det er et sted hvor man kan få 
en på opleveren. Det er også muligt at 
få stillet sin sult og sin tørst. Tag selv 
dertil, man kan sagtens bruge det me-
ste af en dag der. 
 
Efter morgenmad, pakning og turen 
ned ad de stejle trapper til åen, gik det 
torsdag videre mod Bjerringbro. Under-
vejs kom vi forbi et kadaver, der lå i 
vandkanten. Det skulle lige undersø-
ges, så Ejvind og jeg mente at Poul, 
som ved så meget om naturen, var den 
rette til opgaven. Han konstaterede 
hurtigt, at den brune klump var udstyret 
med klove, og da størrelsen ikke pas-
sede på en ko var hans konklusion, at 
det måtte være et rådyr af en slags. 

Hvorfor det lå der må stå hen i det uvis-
se.  

Kanoudlejeren fra Bjerringbro havde vi 
mødt i Tange, hvor han have fortalt om 
sin hobby, som var at finde ting med en 
metaldetektor. Han havde fundet virke-
lig meget, og for nylig havde han fundet 
et velbevaret bronzesværd. Han var lidt 
spændt på hvad dusøren ville være, for 
det var vurderet som danefæ.  

Når man ror på åen er naturen omkring 
Busbjerg utrolig smuk, der tog vi os en 
slapper. Kort efter Ulstrup fik vi alle tre 
en oplevelse og en påmindelse om 
hvor barsk naturen også kan være. Vi 
kom roende stille og roligt ved siden af 
hinanden. Svalerne jagede, som de 
hele tiden gjorde, insekter over vandet, 
da der umiddelbart foran os og ud af 
ingenting kom en spurvehøg, der med 
elegant flyvning og voldsom kraft satte 
kløerne i en svale. Umiddelbart efter 
var den væk, det hele skete meget hur-
tigt, men vi så det heldigvis alle tre.  

I Langå gik vi i land og spiste frokost, 
hvorefter vi roede det sidste stykke og 
landede kl. 14.30 efter at have roet 38 
km. Turens fulde længde blev således 
141 km.  

Nede i Klubben var vores bedre halvdel 
mødt op for at ønske os velkommen 
hjem efter en lang odysse, som vi hel-
digvis havde overlevet uden alt for 
mange myggestik. 
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Februar 
 25. kl. 19. Møde for børneholdets instruktører og hjælpere  
 
Marts 
 1. Havneræs i Odense 
 5.  kl. 19. Fuldmåneroning 
28. kl. 14. Standerhejsning 
29. Instruktørdag med Per Spejder 
 
April 
 4. kl. 19. Fuldmåneroning 
12. Havneræs Brabrand Rostadion 
 
Maj 
 3.  Paradisløbet i Silkeborg 
 4. kl. 19 Fuldmåneroning 
 9. Paddle Battle Cup i Skanderborg 
 
Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på 
www.gudenaa-kajak.dk 
 

Kalender 
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Smart til din phone  
Af Henning Sørensen 

Hvorfor smelter Isfuglen ikke om som-
meren? Hvor langt skal man ro, før kaf-
fen smager rigtig godt? Nå, der er dog 
grænser for hvor megen hjælp man kan 
få fra de tusindvis af Apps, der efter-
hånden fås til en smartphone, men her 
er et par lidt spændende. 
 

Naturbasen  

Hører du til dem, der kombinerer rotu-
ren med at kigge godt på naturen om-
kring dig, så kan denne app være inte-
ressant. Den bruger mobilens indbyg-
gede GPS til at afgrænse hvilke af års-
tidens dyr, planter og svampe du kan 
finde på din position indenfor en af-
stand af ca. 5 km. Resultatet af søgnin-
gen er også afgrænset i tid til ca. +/- 14 
dage fra aktuel dato. Du kan også bru-
ge mobilen til selv at indrapportere dine 
fund af flora og fauna til Naturbasen. 
Det kræver blot, at du har en profil på 
www.fugleognatur.dk, hvor Naturbasen 
hører til.  

Apropos Isfugl, 
så findes der 
kun ca. 3-400 
par, især i Øst-
jylland, så det er 
vist heldigt at se 
en af de smukke 
blå fugle 
 
 

Fitness Test Pro 
Bruger du kajakken for at komme i 
form, måske har du slet ikke tid til at se 
efter de der flyvende tingester med fjer 
på, så kan der være motivation at hen-
te i denne app. App´en indeholder en 
række af de mest anvendte og valide 
konditionstest. Med denne app installe-
ret kan man meget hurtigt teste sig selv 
eller ligefrem større grupper af perso-
ner. Instruktion gives fra app´en  
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Du skal oprette en profil på dig selv 
med angivelse af alder, køn, højde og 
kropsvægt. Så er det bare at gå i gang 
med en af de 10forskellige testformer 
for at få oplyst et kondital, der oplyses 
som maksimal iltoptagelse men også 
med en niveaubetegnelse, der umiddel-
bart kan sammenlignes med andre. 
 
Desværre er der ikke nogen test, der 
kan anvendes for kajakroning, kun pri-
mært løb og cykel, men til gengæld er 
den meget nem at anvende. 
En simpel måde at teste formen på kan 
være at vælge ”Vilkårlig distance” eller 
”Cooper 12-min løb, og koble GPS’en 
til, så måler app’en både tid og distan-
ce, og udregner kondital for din profil. 
Ellers skal du blot manuelt indtaste di-
stance og tid. 
 

Wahoo TICKR 
For en investering på kun 399 - 448 kr. 
kan du omdanne din smartphone til en 
avanceret træningspartner, som ud 
over fart og distance også giver tilbage-
melding om træningspuls. 
 

TICKR kan kommunikere med iPhone 
4S og nyere eller Smartphone med 
Android 4.3, men fuldstændig oversigt 
over kompatible telefoner kan ses på 

Wahoo’s egen hjemmeside: http://
eu.wahoofitness.com/ 
 
Det der gør TICKR særlig interessant 
er, at pulsbæltet kan arbejde sammen 
med Endomondo, som er en af de mest 
kendte og anvendte trænings-apps. 
Men det er også muligt at bruge bæltet 
sammen med både pulsure, fx Garmin, 
eller andre sportsprogrammer på en 
smartphone. 
 

Endomondo 
Kender du Endomondo, en fin lille træ-
ningsapp, der holder øje med dine rotu-
re, hvis du opretter en profil på deres 
hjemmeside. Og så er den gratis. Det 
kræver blot et vandtæt mobiltelefonhyl-
ster for at komme i gang, så virker din 
smartphone som træningscomputer. 
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I løbet af 2014 har vi haft 4 indtjenings 
arrangementer. I alt er der tjent 5.900 
kr. ind til kajakpolo. 
 
De 3 ud af 4 arrangementer har foregå-
et ude på Tirsdalens skole. I begyndel-
sen af september var vi Aarhus fordi en 
netværks gruppe gerne ville prøve ka-
jakpolo, men Aarhus kajakpolo klub 
havde takket nej, så vi tog opgaven.  
 
De sociale arrangementer er en god 
måde at have et sjovt alternativ til træ-
ning, hvorimod deltagelse i turnering 
stiller mere alvorlige krav til vores fær-
digheder med både bold og kajak. 
 
Det har betydet, at vi har købt en mas-
se nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber 
pagajer. 
 
For at gøre opmærksom på sporten har 
vi været til RGF sports camp svømning 
torsdag uge 27. Vorup skoles 9. klasser 
havde meget sjov med kajakpolo, da 
de prøvede det i deres idræts timer, og 
Neptun svømmehold prøvede kajakpo-
lo torsdag d. 29. januar. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi 
været til stævne d. 9. marts i Randers 
2. div., stævne d. 9. november i Ran-
ders 2 div. og d. 1. februar 3. div. i År-
hus. Sidste sæson blev resultatet at vi 
holdt pladsen i 2. div. 
 
For at få flere nye medlemmer til at ud-
øve kajakpolo, fik nybegynder kursi-
sterne en polo smagsprøve i forbindel-
se med deres svømmeprøve. 
 

Vi startede også efterårets træning in-
denfor med et tilbud til alle begyndere i 
klubben om, at de kunne prøve kajak-
polo de 3 første mandage i september.  
 
Herefter havde vi 8-10 nye medlem-
mer, der deltog i et kajakpolo begynder 
kursus. Ud af de 8-10 medlemmer, som 
deltog, er der 4-5 der stadig møder op 
til træning om mandagen. Så det er helt 
sikkert noget, vi gentager i år. 
 
I øjeblikket er vi ca. 20 medlemmer på 
SMS-listen, men noget færre til træ-
ning. Sidste turnering i Århus gennem-
førte vi med 4 spillere og kunne så hel-
digvis låne en spiller fra Århus-klubben, 
hvilket faktisk er en meget normal for-
teelse. Men vi vil gerne have flere akti-
ve spillere, også til turneringerne. 
 
I oktober var vi 7 såvel nye som gamle 
poloer, der skiftede bumpers (kofanger) 
på kajakkerne. Vi lagde ud med sand-
wich fra Kylling og Co. Det var også 
godt. 
 
Tak for året der er gået 

2014 i en polokajak 
Af Casper Vangsøe 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 


