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BESTYRELSEN 

Formand  
(Klubbens postadresse) 
Tommy Kjær 
Vestergårdsvej 9, Hadbjerg 
8370 Hadsten 
kjaer.tommy@gmail.com  

 
30 22 91 88 

Næstformand 
Flemmíng Drescher 
Asser Rigs Vej 35B, st. tv. 
8960  Randers SØ 

 
51 20 16 77 

Kasserer 
Brian Jensen 
Viborgvej 34,1 
8920  Randers NV 

 
25 20 92 90 

BESTYRELSESMEDLEMMER 

Jeanett Nielsen 
Rebslagervej 16, st. mf. 
8900  Randers C 

51 29 08 29 

Anja Boll 
Toftagervej 10 
8960 Randers SØ 

41 85 67 86  

SUPPLEANTER 

Trine Jørgensen 
Vester Altanvej 16, st. tv. 
8900  Randers C 

24 62 16 97 

Anne Holme 
Prins Christians Gade 13, st. tv. 
8900  Randers C 

30 35 31 03 

  

Oplag: 190 eksemplarer 
Tryk: Hvid Grafisk, Søndergade 1,  
8900 Randers C 

 
Deadline næste nummer: 
Mandag d. 26. maj 2014 

Kano– og Kajakklubben Gudenaa 
Gudenåvej, 8900 Randers - Tlf. 86 41 36 23 - www.gudenaa-kajak.dk 

KONTAKTPERSONER 

Begyndere  
Annemette Bering  

 
20 44 68 88 

Børneroning 
Niels-Ulrik Teisner 

 
86 43 27 14 

Husansvarlig 
Flemming Drescher 

 
51 20 16 77 

Indkøbschef 
Bodil Nielsen 

 
40 17 97 72 

Kajakpolo 
Casper Vangsøe 

 
26 79 19 07 

Livreddere 
Anne Marie Pape 

 
61 27 35 79 

Materieludvalg 
Jeanett Nielsen 

 
51 29 08 29 

Miljøkontakt 
Ole Kjeldgaard 

 
29 66 47 77 

Stævneudvalg 
Jørgen Lanng 
Steffen Madsen 
Michael Geselle 

 
86 41 63 35 
40 55 91 28 
27 18 88 08 

Ungdomsroere 
Bruno Descours 

 
60 12 36 34 

Webmaster 
Steffen Madsen 

 
40 55 91 28 

Glimt 
Henning Sørensen 
gudenaaglimt@gmail.com 

 
51 84 10 53 

  

Annoncepriser  (pr. år: min. 4 numre) 
1/1 side: kr. 1.000,- 
1/2 side: kr. 700,- 
1/4 side: kr. 500,- 
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Generalforsamling 
Referat fra generalforsamling den 1. februar 2014 
Af Jørgen Lanng 

1: Dirigent og referent 
Henrik Bach og Jørgen Lanng 
 
2: Formandens beretning 
2013 blev atter et år med rigtig mange 
aktiviteter i klubben. Det blev også det 
år, hvor Glimt blev indstillet, da Anne 
Birgitte valgte at flytte til Fur. Det var et 
stort tab, da Glimt har været klubbens 
vigtigste informationskilde i mange år. 
Vi har heldigvis haft vores nyhedsmail, 
hjemmesiden og facebook. 
 
Der er så mange ting, der er afgøren-
de for at vi har den dejlige klub, jeg 
synes vi har. Et er de fysiske rammer 
og beliggenheden, men hvad der er 
endnu vigtigere er det arbejde mange 
af klubbens medlemmer ligger i de 
mange aktiviteter i klubben. 
 
Året startede med havneræs med ca. 

100 deltagere - go’ stemning og et rig-
tigt hyggeligt løb. Steffen arrangerede, 
Heidi havde reserveret Naturcenterets 
lokale, Esben og Brian styrede tilmel-
dinger, betaling og numre, onsdagspi-
gerne tog tid, Ole og de andre piger 
stod for maden. Det fungerede. Tak for 
det! 
 
Vinteren igennem blev der svømmet 
og spillet kajakpolo i Tirsdalens Skoles 
svømmehal. Tak til Anne Marie og 
Casper og alle livredderne. Og Esben 
havde gang i floorball’en. Godt at du 
har tid og lyst til at stille op med det 
alternativ. 
 
Så kom standerhejsningen. Vi var 
kommet godt i gang med at holde fest.  
Denne gang med ølsmagning. Hygge-
lig dag med godt øl. 
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Vi forsøgte igen i år at lave opstartro-
ning for begynderne fra 2012, men med 
begrænset succes. Det skal dog ikke 
afholde os fra at gøre det igen i år. 
 
Den blev fulgt op af torsdagsroningen 
for de 2013-nye, men desværre uden 
stor tilslutning. I 2014 vil vi undersøge 
interessen for det, inden vi ulejliger en 
af de gamle roere til at stille op. 
 
Børneholdet fortsatte succesen. Det er 
godt at se så mange unger på vandet. 
Instruktørerne fortjener stor anerken-
delse for det store arbejde der lægges i 
at lære dem at ro kajak og opleve glæ-
den ved det. 
 
På ungdomssiden holder Filip og Søren 
fanen højt. Jeg håber vi får samarbej-
det med Silkeborg op at køre igen i den 
kommende sæson. 
 
Begynderkurserne er klubbens væsent-
ligste kilde for tilgangen af nye med-
lemmer. Derfor har de altid en særlig 
opmærksomhed. Gør vi det rigtige?, 
gør vi det godt nok?, hvordan får vi be-
gynderne til at synes om kajakroning? 
og hvordan får vi dem lært en god tek-
nik fra starten?.  
 
For at understøtte har vi planlagt en 
instruktørdag med Per Spejder, en af 
de dygtigste instruktører her hjemme. 
Casper har endvidere budt ind med at 
vores begyndere skal have mulighed 
for at prøve polokajakkerne. 
 
2013 blev året, hvor vi igen turde binde 
an med et maraton i Randers. Steffen 
udførte et stort arbejde for at gøre løbet 
så godt at det bliver en tilbagevenden-
de begivenhed. Selvom deltagerantallet 
ikke satte rekord blev det en succes, så 
DKF har som følge deraf sat løbet på 

listen igen i år. Stor ros og tak til Stef-
fen, fordi du påtog dig og gennemførte 
det store arbejde med Randers City 
Marathon. Eventsekretariatet har bevil-
get penge til løbene i 2014 og 2015. 
 
Handicap er en af de aktiviteter, der 
danner klubbens sociale omdrejnings-
punkt og vi takker jer handicap-piger, 
der stiller op onsdag efter onsdag og 
tager tid og griller pølser. 
 
Sommerferieturen havde 10-års jubilæ-
um hos Jan i Högsbyn i Sverige. Vi var 
ca. 50 medlemmer, der igen havde en 
dejlig uge i det svenske.  Jubilæet blev 
behørigt fejret og jeg tror, at Jan blev 
meget glad for at vi fejrede det. Vejret 
var rigtig dejligt - det var nemlig i den 
uge at sommeren startede. Det vrimle-
de i øvrigt med bævere! 
 
August-september er et par travle må-
neder med fakkeloptog, praktisk dag, 
klubmesterskaber og TdG. 
 
Både forår og efterår har vi haft ar-
bejdsdage - med stor tilslutning. Dejligt 
at I møder op, når der skal arbejdes. I 
den forbindelse vil jeg fremhæve Martin 
og co’s store arbejde med vedligehol-
delse og reparation af vores flåde. 
 
Det blev igen et hyggeligt klubmester-
skab - med den sædvanlige vinder… 
Og så blev 2013 det sidste år for TdG i 
den form vi kender. Det er bare trist. 
TdG var fra starten et løb bygget op om 
den danske/nordiske turbådsklasse. 
Man besluttede i 2008 at løbet skulle 
internationaliseres og alle skulle ro mod 
alle i divisioner.  
 
Så begyndte nedTouren. Da konse-
kvenserne gik op for komiteen prøvede 
man at ændre. Men lavinen var startet 
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og 2013 blev katastrofalt med kun godt 
400 deltagere. Som konsekvens heraf 
er Tour de Gudenaa komiteen nedlagt 
og DKF har overtaget løbet. Planen er 
at løbet skal afvikles over 1 dag. Jeg 
håber DKF overvejer flere distancer for 
at få antallet af deltagere op. 
 
Den første lørdag i oktober blev igen en 
hektisk og dejlig dag med Lyserød Lør-
dag, standerstrygning og fest. Denne 
gang med vinsmagning. 
 
I 2013 fik vi taget hul på udvidelsen af 
vores bådhus. Pladsen har været for 
trang længe og ventelisten på bådplad-
ser vokser. Vi havde fået lov til at byg-
ge en tilbygning i samme længde som 
bådhuset ud mod vandet. Men da vi 
skulle til at planlægge og tegne fandt vi 
det hensigtsmæssigt med en tilbygning 
i fuld længde. Det lykkedes efter en 
række af udfordringer, at overbevise 
kommunen om at der skal bygges i den 
store udgave. Byggetilladelsen kom i 
starten af december. Albyg, med det 
bedste tilbud, mente at vi skal vente 
med at starte til efter nytår. 
 
Året sluttede ned Nytårsroning med 
masser af boblevand og kransekage. 
En god måde at slutte året på! 
 
Jeg er glad for at for at kunne præsen-
tere en arvtager til Anne Birgitte til re-
daktørposten af Glimt. Henning Søren-
sen, mangeårigt medlem i klubben, har 
indvilget i overtage jobbet som chefre-
daktør. Tak for det Henning! 
 
Sidste år besluttede vi at undlade ka-
jakindkøb, idet vi skal bygge bådhus og 
gerne vil komme ud af 2013 med et 
godt økonomisk resultat. Vi har nu øko-
nomi som gør det muligt at bygge og 
købe kajakker. Vi har netop fået tilbud 

på i alt 7 kajakker i alle klasser. Fra 
Coastline til Beta 65. 
 
Bestyrelsesweekenden gav blandt an-
det anledning til at revidere lidt i vores 
mål og visioner og de ligger nu på 
hjemmesidens forside. Det er selvføl-
gelig ikke et endegyldigt, men et dyna-
misk papir, idet mål og visioner til en-
hver tid skal afspejle klubben ønskede 
udvikling. 
 
Vores nye varmtvandssystem har kørt i 
et helt kalenderår og vi har aldrig 
manglet varmt vand, selv ikke til stæv-
ner med 100 deltagere. Men anlægget 
har ikke givet den forventede besparel-
se på elregningen, trods et uændret 
vandforbrug. Vi er ved at undersøge 
årsagen hertil. 
 
En rigtig positive ting ved året var det 
store fremmøde, der igen i 2013 har 
været til klubbens arrangementer. 
 
Til slut vil jeg sig tak for et dejligt år i 
bestyrelsen og tak til alle de medlem-
mer, der er mødt op til stort og småt i 
klubben. 
 
Formandens beretning blev vedtaget 
med bifald. 
 
Tdg var anledning til en kort drøftelse. 
Eva oplyste, at Fakkeloptog ikke en 
med i Randers ugeprogrammet. Der er 
tanker om at flytte optoget til at være 
ud for teltet på Justesens plæne. 
 
3: Beretning fra diverse udvalg 
Børn og ungdom 
Niels Ulrik oplyste, at der stadig er 
grund til at glædes over mange delta-
gere i alle aldre på børne, junior og 
ungdomsholdene. Vi har som tidligere 
år haft ca. 25 – 30 roere. Nogle er stop-
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pet med at ro og nye er kommet til. 
Nogle er meget flittige og dygtige, an-
dre har været knap så stabile. 
 
MEN alle er velkomne på holdet. Vi har 
også i denne sæson haft en flok gode 
og engagerede instruktører og hjælpe-
re, og der er en god flok forældre, som 
gerne hjælper til. Niels Ulrik takkede 
alle for den store indsats og hjælp. 
  
Kajakrally har vi stadig i samarbejde 
med Tange, Skive og Nibe. Deltagel-
sen har været lidt svingende, men de 
som har deltaget, har fået gode og læ-
rerige oplevelser. Det skal overvejes 
hvordan vi får flere til at deltage i den 
kommende sæson. 
 
Paddle Battle Cup har vi næsten ikke 
deltaget i. Det er synd, at vi ikke har 
formået at få nogen af de unge af sted 
til dette.  
 
Ved Tour de Gudenå var vi repræsen-
teret med nogle af vores unge roere. 
Søren, Philip og Emil deltog og gen-
nemførte.  
 
Torben har stillet sig til rådighed for 
yderligere træning for de unge kaproe-
re. Det har fungeret godt i efteråret. Her 
i vinter holdes der pause, men det kom-
mer nok i gang til foråret igen. Tak til 
Torben for initiativet. 
Vores tur 2. pinsedag er nu en fast tra-
dition og der var god tilslutning til en 
dejlig tur ned ad åen. 
  
I den kommende sæson vil vi gerne 
have flere til at ro mere og deltage i 
flere ture og stævner, kajakrally mm. 
Det skal vi have en snak om med alle 
omkring holdet. 
 
Tak til jer alle omkring holdet og på 

gensyn i den kommende sæson. 
 
Materiel 
Martin peger på alt for mange skader 
på vores både. Særligt stævnskader er 
et problem. Han opfordrede alle til for-
bedringer. Det er der plads til. 
 
Flere undrede sig over disse mange 
skader. Alle har en opgave til dels selv 
at passe på, men også at hjælpe andre 
med og til at gøre en indsats. 
Martin og andre fik stor ros for deres 
indsats 
 
Polo 
Casper oplyste om deltagelse i DKF 
turneringen. Der er købt yderligere 3 
kajakker. 2 har været på kursus. Der er 
indledt samarbejde med ungdomssko-
len. Der er 7 til 8 deltagere. Alle kan 
prøve poloerne om mandagen efter 
svømning. Tommy opfordrer til at stæv-
nedage lægges på hjemmesiden 
 
Stævne 
Steffen opfordrede alle der har tid og 
lyst til at deltage i stævner rundt om i 
landet. Alle kan være med. Der er også 
i 2014 træning om torsdagen. Tids-
punktet flyttes måske fra kl. 17.30 til kl. 
18.30 for at forsøge at få flere med. 
 
Svømning 
Annemarie oplyste om svømning om 
mandagen med god tilslutning. Der er 
aktuelt 6 livreddere. Der er plads til fle-
re. Interesserede kan henvende sig. 
 
4: Regnskab 2013 og budget 2014. 
Brian gennemgik regnskab og balance. 
Det ser fornuftigt ud. Regnskabet blev 
godkendt 
 
Brian gennemgik budget for 2014. Her-
under et forslag om kontingentstigning 
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som kommer i dagsordenens pkt. 6.  
Budget godkendes. 
 
Ansøgning til forskellige fonde blev 
drøftet. 
 
5: Indkomne forslag 
Bestyrelsesforslag til ændring af love-
nes § 6 stk. 4 blev vedtaget . 
 
6: Fastsættelse af kontingent 
Med henblik på at konsolidere sig, idet 
der indenfor de kommende år bliver 
behov for modernisering af klubhuset 
foreslår bestyrelsen flg. ændringer i det 
årlige kontingent 
 
Junior  fra kr. 750 til kr. 800 
Senior  fra kr. 1300 til kr. 1400 
Familie  fra kr. 2100 til kr. 2200 
Passiv  kr. 300 til kr. 300 
Gæste  kr. 700 til kr. 700 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Det 
blev bemærket, at vi gerne vil bevare 
det nuværende antal medlemmer. 
 
7: Valg af formand 
Tommy genopstillede og blev genvalgt 
 
8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Brian og Anja blev valgt 

9: Valg af 2 suppleanter 
Trine og Anne blev valgt 
 
10: Valg af revisorer 
Ida og Brian Kragh blev valgt 
 
11: Eventuelt 
Tak til Annemette for indsatsen gen-
nem mange år 
 
Forslag fra Henrik Bach om at oprette 
et bådudvalg for at sikre højere kvalitet 
i klubbens indkøb. Bestyrelsen accep-
terede at modtage anbefaling/indstilling 
fra sådan et udvalg, såfremt medlem-
mer kan finde sammen om arbejdet. 
 
Tommy informerede om planerne for 
udnyttelsen af det nye bådhus. 
 
Der blev stillet spørgsmål ved hvor godt 
nye medlemmer indlemmes i klubben, 
og efterlyst bedre indsats fra bestyrel-
sen. Emnet blev drøftet og belyst med 
mange eksempler for og imod. Drøftes 
videre på møde i begynderudvalget 
den 26/2 kl. 19. 
 
Til slut takkede Henrik Bach for god ro 
og orden 

Tak til Annemette for 
indsatsen i bestyrelsen  
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Kilometerstatistik 

Årets generalforsamling startede med udlevering af pokaler: 
 

• Børn  David Lauridsen 
• Ungdom  Søren Ravn 
• Damer  Ina Nielsen 
• Herrer  Johnny Schmidt 
• Begynder  Agnieszka Hansen 
• Bemærkværdigelsespokal Anja og Jeanett 

Den sidste pokal er dog ikke nogen egentlig kilometerpokal, selv om den blev 
tildelt for noget med kilometer, men fokus var vist mere på minutter, som mang-
lede et eller andet sted til en handikapaften. 

  Navn km  

1 Johnny Schmidt 4142 

2 Erik Sommer 2442 

3 Torsten Karlsson 2279 

4 Henrik Bach Christensen 1660 

5 Heine Krog Christensen 1530 

6 Michael Toni Geselle 1412 

7 AP Nielsen 1358 

8 Freddy Kjærulff 1301 

9 Flemming Drescher 1248 

10 Ina Nielsen 1114 

11 Heidi Mikkelsen 1101 

12 Torben Ø. Ravn 1089 

13 Søren Ø. Ravn 1027 

14 Poul Ibsen-From 1013 

15 Poul Borup-Andersen 1004 

16 Karsten Boll 902 

17 Trine Jørgensen 823 

18 Annemette Bering 810 

19 Martin Thomsen 782 
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20 Lone Kudahl 710 

21 Philip Kudahl Lauritzen 703 

22 Gitte Dahlerup 658 

23 Jørgen Lanng 651 

24 Jan Lauritzen 602 

25 Jette Jansson 582 

26 Lars Berg Riisager 578 

27 Tove Grønkjær 576 

28 Finn Ethelberg 571 

29 Anne Marie Pape 564 

30 Jill Andreassen 562 

31 Brian Jensen 559 

32 Thor Tankred 538 

33 Diana Jessen 525 

34 Rita Hørfarter 524 

35 Agnieszka Hansen 501 

36 Lars Foged 492 

37 Oluf Kroer 480 

38 Karen Galatius 476 

39 Linda Lauridsen 457 

40 Steffen Madsen 444 

41 Peter Grøn 423 

42 Aase Holm 417 

43 Lars Stegsted Rasmussen 417 

44 Peter Laugesen 414 

45 Bruno Descours 393 

46 Birgit Nielsen 392 

47 Hanne Povlsen 387 

48 Robert Jacobsen 374 

49 Henrik Lanng 373 

50 Niels-Ulrik Teisner 366 

51 Jette Skou Fuhlendorff 346 

52 Peter Schmidt 337 

53 Jan Halskov 318 

54 Jørgen Jensen 316 

55 Annette Lindgaard 315 

56 Jette Fuglsang Nielsen 260 

57 Tommy Kjær 252 

58 Søren Jensen 241 

59 Janne Würtz Mouritsen 239 

60 Knut Vik 232 

61 Leo Møller Pedersen 226 

62 Bo Nedergaard 222 

63 Anne Holme 222 

64 Ulrik Von Benzon 212 

65 Anne Grete Lillethorup 207 

66 Birgitte  Debel Krag 206 

67 Eva Søndergaard 200 

68 Ulla Madsen Thau 200 

69 Karin Østergaard 200 

70 Glenn Klith Andersen 197 

71 Carsten Grøngaard 196 

72 Helle Schmidt 191 

73 Emil Berg Riisager 189 

74 Bjørn Kastrup Simonsen 185 

75 Anja Kristensen 183 

76 Bodil Krogh 180 

77 Jonathan Bering 166 

78 Lars Hadberg 166 

79 Vivi Lindstrøm Bendixen 163 

80 Carsten Kappel Bøgh 159 

81 Peter Stiebitz 157 

82 Randi Fuhlendorf 157 

83 Anders Pedersen Schmidt 153 

84 Kurt Bendtzen 152 

85 Tove Oldam 150 

86 Pernille Bering 143 

87 Jesper Malling Sørensen 139 

88 Anders Uldbjerg 135 

89 Heidi Holbeck 132 

90 Peter Overbeck 131 

91 Christian Kokholm 131 
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92 Christoffer Jensen 130 

93 Anja Boll 129 

94 Kirsten Emilie Bruun Blach 127 

95 Jeppe B. Teisner 125 

96 David Kudahl Lauritzen 123 

97 Jeanett Nielsen 122 

98 Martin Kudahl Lauritzen 118 

99 Kaj  Madsen 117 

100 Silas Daniel Jacobsen 117 

101 Lars Hougaard 112 

102 Nicolas Hauge Nielsen 112 

103 René Fuhlendorf 112 

104 John Erick Børresen 109 

105 Jens Thomadsen 109 

106 Per Jensen 107 

107 Ole Kristensen 105 

108 Lars Holmgaard Mersh 104 

109 Erik Amby Jørgensen 103 

110 Cath Mersh 102 

111 Jens W Christensen 101 

112 Daniel Højsted Kronborg 101 

113 Jens Ulrik Jensen 101 

114 Bo Gaardsø 100 

115 Mette Frohn 98 

116 Lisbeth Christensen 96 

117 Dorthe Pilgaard Andersen 94 

118 Ruth Jørgensen 93 

119 Carsten Fogh Jensen 93 

120 Kenneth Jensen 91 

121 Preben Jensen 90 

122 Lene Sørensen 88 

123 Michael H. D. Laugesen 86 

124 Thomas Brevik 85 

125 Helle Mortensen 83 

126 Lars Engstrøm 82 

127 Kristoffer Larsen 81 

128 Berit Kokholm 79 

129 Anders Fynbo 78 

130 Susanne Holmgaard 73 

131 Mikael Petersen 71 

132 Birgitte Strøbeck Pedersen 70 

133 Torben Dørflinger 69 

134 Søren Holmgaard 66 

135 Nils Weis Jørgensen 65 

136 Svend Brinkmann 65 

137 Mathilde Rosenborg Jensen 64 

138 Michael Bjerrum 64 

139 Nikolaj Grøndal 63 

140 Stefan Mandal Madsen 62 

141 Karin Nielsen 62 

142 Alexander Bering 62 

143 Svend Jørgensen 62 

144 Marianne Maarup Kristensen 60 

145 Eva Dahl Eriksen 58 

146 Margit Dørflinger 58 

147 Linda Karnøe 55 

148 Lene Bremer 53 

149 Kenneth Søndergaard 53 

150 Thomas Børresen 52 

151 Helle Louise Christensen 52 

152 Rene Schackinger 52 

153 Esben Kjær Kristensen 51 

154 Erik Nørgaard 51 

155 Ingrid Bøye 50 

156 Heine Pedersen 50 

157 Inge Skaftved 50 

158 Laura Marie Riisager 48 

159 Lars Juul Nielsen 48 

160 Henrik Leth Jensen 46 

161 Jens Bramming 45 

162 Lukas Blach Berthelsen 43 

163 Steffen Rasmussen 42 
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164 Kim Dahl Petersen 42 

165 Anne Skovsen 41 

166 Per Blach 40 

167 Martin Udsen 39 

168 Clemen Enggaard 39 

169 Tove Nielsen 38 

170 Svend Erik Nielsen 37 

171 Birthe Gjedsted Jensen 36 

172 Sofie Tekin 34 

173 Peter Johnsen 33 

174 Inge Laugesen 33 

175 Søren Odgaard 30 

176 Jytte Windel Kahr 29 

177 Jonas Mikkelsen 29 

178 Jonathan Reinewald Jensen 29 

179 Jarl Udsen 28 

180 Line Schjønning Mikkelsen 28 

181 Conni Kalhøj 27 

182 Sanne Lund 26 

183 Lars Toft Jensen 24 

184 Emil Møller Slangerup 23 

185 Alberte Bering 22 

186 Eigil Jørgensen 20 

187 Henrik Elmose 20 

188 Anne Birgitte Nørgaard 19 

189 Kjeld Kahr 19 

190 Ida Buchhave Møller 17 

191 Hans Henrik Geertsen 17 

192 Morten Kristiansen Veng 14 

193 Louise Kamilla Kristensen 13 

194 Bodil  Nielsen 12 

195 Sofus Amby Jørgensen 11 

196 Dennis Kristensen 10 

197 Hans Victor Jensen 10 

198 Henrik Sørensen 10 

199 Freddy Ilsvard Jensen 10 

200 Cenia Lund 9 

201 Daniel Bastholm Schmidt 9 

202 Emma Bastholm Schmidt 9 

203 Sarina Mandal Madsen 9 

204 Peter Højhus Jensen 7 

205 Michael Krog Christensen 7 

206 Benjamin Rousing 5 

207 
Rasmus søndergaard Bendi-
xen 5 

208 Leif Petersen 5 

209 Sofie 5 

210 Nikolaj Zethner 5 

211 Anton Zethner 5 

212 Jens Christensen 4 

213 Sofie Amby Jørgensen 4 

214 Mark Johan Toft Ustrup 1 
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Junior kap-træning 

Af Henning Sørensen 

”Jeg skifter lige roret herude, så kan 
det være det er nemmere for jer at dre-
je”, siger Torben idet han går  ud af 
døren.  
 
Udenfor ligger toerkajakken og venter 
på bommen, flot blankt ædeltræ. Ka-
ren, hedder den. På dækket er årstallet 
1965 præget. Det må være produkti-
onsåret.  
 
”Ja, den er flot” siger Torben, ”men du 
skulle have set den i september da vi 
tog den ned fra loftet i kajakhuset, møj-
beskidt af fuglelort og støv. Men det 
klarede Martin heldigvis på værftet”. Nu 
er den flotte gamle toerkajak kommet 
på vandet igen med Philip og Søren 

ved pagajerne, både til træning og til 
stævner. De synes den er lidt sjovere 
at ro i, noget mere stil end de øvrige af 
klubbens toere. 
 
Lige nu står de to dog i klublokalet og 
ser film sammen med Lone, Philips 
mor. Ja, det er træningsfilm. Torbens 
video fra havneræs i Silkeborg. Teknik-
ken er synligt forbedret fra første hav-
neræs i Horsens, men de kan stadig se 
unoder, der skal rettes. Og rettes skal 
de, for der er ambitioner i luften. De 
skal gerne have en god præstation til 
årets Tour de Gudenaa, i toerkajak. 
 
De har begge noget at have ambitio-
nerne i. Søren fik kilometerpokalen for 



13 GLIMT nr. 1  2014 

2013 med 1027 kilometer på ro-
kortet. Philip var lige i hælene 
med 703 kilometer, og er klub-
bens hurtigste juniorroer. Det vi-
ste han flere gange i 2013 ved at 
vinde sin klasse og være hurtigste 
roer i Kajakrally i overlegen tid. 
 
”Ja, det er så hele holdet”, siger 
Torben med et grin. Philip og Sø-
ren, Torben som træner, og Lone 
som motivator, som hun selv kalder det 
med et skælmsk smil til Philip.  
 
Torben ville gerne have flere juniorer 
med til vintertræning, men holdstørrel-
sen nu gør det så til gengæld enkelt at 
sætte et mål om 100% forøgelse til næ-
ste år.  
 
Træningen i vinter er kun en gang om 
ugen, lige akkurat nok til at holde for-
men ved lige, men der skal gerne mere 
til når vejret bliver varmere. I dag prø-
ver de at gøre vendingerne i toerkajak-
ken nemmere ved at montere et ror fra 
en firer, men ellers skal de til at træne i 
at vinkle kajakken på skrå i vendinger-
ne.  
 

Det venter vi lige med, oplyser Torben. 
Selvom hans krav til vintertræning er 
neoprenpåklædning, så er der ingen 
grund til at udfordre det kolde vand. 
 
Træning næste gang fredag, tja, eller 
måske bliver det søndag. Men nu er 
det på vandet, og så en tur ned til Ran-
dersbro og træne spurter fra vasen og 
op til den blå bro. 
 
Torben oplyser, at træning i foråret nor-
malt vil være tirsdag kl.16.30, fredag kl. 
15.30 og søndag formiddag. 
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”Går Til Stålet” -træning 2014 

Af stævneudvalget 

Igen i år kan du deltage i GTS (Går Til 
Stålet). Det er træning på helt uformel, 
men effektiv vis. Træningen er for alle 
roere, der ønsker mere fart i kajakken 
uanset niveau. 
 
Vi varmer op ved at ro stille og roligt 
ned til havnebassinet. Her vender vi 
kajakken opstrøms igen. Placerer os på 
en linje og ”skyder en start af” med 
Reeeeeady – GO! hvor den får gas 
med 30 pagajtag i max tempo! 
 

Vi venter på hinanden ved vasen, pla-
cerer os på en ny linje og herefter inter-
val med 30 tag i moderat tempo, 20 tag 
hurtigt tempo, 10 tag spurt efterfulgt af 
langsomt tempo indtil den blå cykelbro 
hvor der er opsamling igen. En ny start 
”skydes af” med 30 pagajtag. Så er vi 
ved den blå jernbanebro med opsam-
ling igen.  
 
Herfra dobbelt interval med 30, 20, 10, 
30, 20, 10 efterfulgt af roligt tempo indtil 
vi er fremme ved klubben, hvor der 

Det er med stor glæde og fornøjelse at 
kunne fortælle, at stævneudvalget bli-
ver udvidet med friske kræfter. 
 
Michael Geselle træder ind i udvalget 
for at styrke indsatsen omkring tilmel-
dinger og informationer til stævner. Mi-
chael begyndte at ro kajak i 2012 og 
har siden prøvet kræfter med klubbens 
handikap-ræs, vinterens havneræs 
rundt om i det Østjyske, Paradisløbet i 
Silkeborg samt selvfølgelig Randers 
City kajak Marathon. Mon ikke han har 
planer om at deltage i et par af løb i år 
også. 
 
Stævneudvalget består således nu af 
Jørgen Lanng, Steffen Madsen og Mi-
chael Geselle. 
 
Stævneudvalgets overordnede formål 
er, at informere om kommende løb/

stævner og anspore til deltagelse hertil, 
hjælpe med og/eller forestå tilmeldinger 
samt afvikle klubbens egne løb. 
Opgaverne fordeles således: 
 
Michael: Sørge for information om kom-
mende løb og tilmeldingsliste på op-
slagstavlen. Forestår tilmeldingerne til 
motionsløb. 
 
Jørgen: Primus motor til GTS-træning 
torsdage kl 18:30. Har du lyst at være 
med og ønsker du info om træningen er 
det Jørgen som du trygt kan henvende 
dig til.  
 
Steffen: Sørge for afvikling af vores 
egne løb: Havneræs i januar og Ran-
ders City Kajak Marathon i maj. 
 
Som ”ekstern konsulent” til udvalget er 
Jeanett fra bestyrelsen, som primus 

Stævneudvalget får forstærkning 
Af stævneudvalget 
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igen er opsamling. Ny start med 30 tag 
efterfulgt af 500m hurtigt tempo, hvoref-
ter der er en tiltrængt kort pause og 
opsamling. 
 
Kajakken vendes nedstøms igen og vi 
ror i moderat til hurtigt tempo tilbage 
mod havnebassinet i samlet flok. Un-
dervejs øver vi at ”hænge” på sideman-
dens hækbølge for at spare kræfter. 
Her korrigerer vi også hinandens rotek-
nik. Tilbage ved havnebassinet starter 
seancen forfra. 
 
Vi ror på denne måde en 4km runde og 
hvis nødvendigt opdeler os i grupper 
som passer i tempo. Således kan alle 
være med og man kan lige ”skære ru-
ten af” hvis man er kommet lidt bagef-
ter og koble sig på de andre igen. Nog-
le ror 4km runden 2 gange, andre ror 
den 3 gange som man har lyst og kræf-

ter til. Vil man nøjes med een gang 
rundt er man også velkommen til det. 
 
Der øves på denne måde startteknik, 
hænger-teknik, interval-træning, udnyt-
telse af strømforhold og andre gode 
tips og tricks. De erfarne roere deler 
gerne ud af deres viden. 
 
Tidspunkt er torsdage kl 18:30. I år er 
ungdomsholdet inviteret til at træne 
med så vi bliver lidt flere. Hold øje med 
kalenderen på hjemmesiden. 
 
Jørgen Lanng er tovholder og cheftræ-
ner. 
 
Deltagelse i klubbens handikap om 
onsdagen kl 19:00 er selvfølgelig også 
god træning. 

Betaling af kontingent 
Af kassereren 

Husk at betale kontingentet for 2014 
seneste den 27. marts. Og tilmeld 

gerne til betalingsservice så det kører 
automatisk fremover. 

Hvis du ikke har modtaget opkræv-
ning (p.g.a adresseændring eller lig-
nende) så send gerne en mail til kas-

sereren på briankajak@gmail.com 
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Stafetten: Bo Nedergaard 
Jeg er 48 
år, født i 
Randers og 
opvokset i 
Mellerup 15 
km øst for 
Randers. 
Efter en stu-
dieperiode i 
Odense flyt-
tede jeg i 
93’ tilbage til 

Randers, hvor jeg nu bor i centrum 
med min kone Ann samt mine to tøser 
Frederikke på 17 og Caroline på 13. 
 
Til dagligt arbejder jeg i Hobro hos No-
pa Nordic som Strategisk Indkøber. Her 
køber jeg råvarer til produktion af va-
skepulver, rengøringsmidler, sæbe og 
shampoo. 
 
Hvordan endte jeg i en kajak? 
Jeg har stort set altid dyrket udendørs 
enkelt mands sportsgrene, hvor man 
ikke er afhængig af hold og tider. Før vi 
fik tøserne dyrkede jeg Triathlon på det 
seriøse plan, med 1-2 daglige træ-
ningspas 6 gange om ugen. 
 
Da Frederikke kom til blev tiden mere 
knap, og træningen blev reduceret til 
løb 2-3 gange om ugen og sporadiske 
cykelture i weekenderne. Efter adskilli-
ge omgange med skinnebensbetæn-
delse, hvor genoptræningsperioden 
blev længere og længere, besluttede 
jeg mig for at det var på tide at prøve 
en anden sport. 
 
Som så mange andre havde jeg på 
mine løbeture langs åen set kajakker 
glide forbi på vandet - et fascinerende 

syn. Her var en mulighed for god moti-
on i naturen uden at belaste benene. 
Så efter et åbent hus arrangement i 
klubben blev jeg sammen med en kol-
lega og Eigil Jørgensen tilmeldt det 
sidste begynderhold i 2000. 
 
På trods af at vores begynder hold blev 
omtalt som ”bøvle” holdet, var jeg efter 
endt kursus blevet hooked på kajak 
sporten. 
 
Men hvad var det så for en klub jeg var 
havnet i tilbage i 2000. Forholdene var 
noget mere primitive end i dag. Kajak-
kerne blev opbevaret i det nuværende 
opholdsrum, ingen sauna, et minimali-
stisk køkken, dårlige badeforhold, og 
så skulle man ro 200 km for at kunne 
blive godkendt til en nøgle. 
 
Så for at få en nøgle inden vintersæso-
nen var det bare med at komme i gang 
med at ro. De 200 km blev nået på 1½ 
måned, og så var man en del af klub-
ben, i hvert tilfælde på det praktiske 
plan. Næste hurdle var så at blive en 
del af klubben på det personlige plan, 
for selv om kajaksporten er en individu-
el sport, er det alligevel rart at møde 
kendte ansigter på og omkring vandet. 
 
Her tror jeg såmænd ikke, at klubben 
har ændret sig ret meget siden jeg star-
tede i 2000. Hvis man vil lære folk at 
kende så er det med at involvere sig/
deltage i de arrangementer der foregår 
i klubben. Det være sig Handicap, pud-
se/polere dage, Løvfaldstur, byggeda-
ge osv. 
 
Gør man en lille indsats for at være lidt 
aktiv, oplever man en klub men en god 
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Opdatering af mailadresser 

stemning, hvor man bliver taget godt 
imod og alle står klar til at hjælpe. 
 
De gode oplevelser 
Mit medlemskab af klubben har gen-
nem årene givet mig mange gode ople-
velser der bla. har bragt mig en tur 

igennem bestyrelsen, instruktør på be-
gynderhold, ferieture til Sverige samt 
masser af ture på åen og fjorden hvoraf 
nogle pragtfulde ture på fjorden på 
frostklare vinterdage står skarpest i 
erindringen. 
 
Så er der Handicap – Handicap er min 
kæphest og nok det jeg nyder mest i 
forbindelse med roning. Selv om jeg de 
sidste par år kun har roet 200 – 300 km 
om året, så holder jeg ved Handicap.  
 
Denne onsdag aften der skal jeg bare 
af sted, ned på vandet og give de an-
dre en gang øregas (får lige så meget 
igen), mærke intensiteten på vandet og 
glæden ved at råbe af/presse min mak-
ker i 2’eren (Annemette Bering), og så 
ikke mindst efter strabadserne! Lige 
sidde en halvtime og løse verdenssitu-
ation over en grillpølse eller 2. 
 
 

På den seneste generalforsamling blev det besluttet at vi fremover indkalder til 
generalforsamlingerne via mail suppleret med opslag i klubben, og på vores 
hjemmeside. 

Det er derfor vigtigt at vi har opdaterede mailadresser på alle. Hvis du modtog 
den seneste nyhedsmail, som vi udsendte den 29. januar er alt ok, og du behø-
ver ikke at foretage dig noget. 

Hvis du ikke modtog nyhedsmailen, så enten mangler vi din mailadresse, eller 
den vi har er forkert. 

Hvis dette er tilfældet så send en mail med korrekt mailadresse til kassereren på 
briankajak@gmail.com 

Brian 
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Deltagelse i stævner 2014 
Af stævneudvalget 

Vinterens havneræs er i skrivende 
stund just ved at være overstået. Hav-
neræsene har haft stor succes med 
deltagerantal fra 100 -  165 deltagende 
roere! Et godt tegn på at kajak-
motionsløbene har stor opbakning samt 
at kajakroere er et socialt anlagt folk.  
 
Det handler ikke kun om at komme 
først, men lige så meget om at mødes 
med sine ro-kolleger fra de andre klub-
ber. Efter hvert løb nydes nemlig ma-
den og den hyggelige snak. Sådan er 
det faktisk til alle kajak-motionsløbene. 
 
Fra Gudenaa har deltaget en lille fast 
flok roere. Som noget (næsten) nyt har 
Philip og Søren dannet makkerpar i K2 
og allerede nu godt i gang med trænin-
gen til årets stævner. Dejligt at se at de 
har både lysten og gejsten. Flemming 
Drescher har endda lykkedes med at 
deltage i samtlige 5 havneræs i denne 
vinter – flot!  
 
Forhåbentlig er der flere roere fra klub-
ben som også får blod på tanden til at 
deltage i et eller flere af årets motions-
løb. Har du lyst til at vide mere er du 
velkommen til at spørge Stævneudval-
get. 
 
Udvalgte motionsløb som stævneud-
valget har fokus på i sæson 2014  
 
Paradisløbet i Silkeborg, den 11. maj, 
Længde: U12 8km, U14 og U16 og 
Åben klasse (Trim) 12km, U18 og Seni-
or, Master 24km 
 
 

Randers City Kajak Marathon, den 25. 
Maj 
Længde: U12 8km, U14 og U16 og 
Åben klasse (Trim), U18 og Senior, 
Master 20km 
 
Odense Marathon, den 7. juni 
Længde: U12 7km, U14 og U16 og 
Åben klasse (Trim) 15km, U18 og Seni-
or, Master 20km 
 
Vendelboløbet i Ålborg, den 23. august 
Længde: 21km (gælder for alle klasser) 
 
Tour de Gudenaa, 13. september. 
Længde: 70km (nyt format i år som ét 
dages løb) 
 
Paradisløbet og Randers City Kajak 
Marathon er en del af Dansprint Cup. 
Har du forslag til andre løb er vi meget 
modtagelige og medgørlige overfor for-
slag. 
 
Alle løbene er motionsløb og alle kan 
være med. Det er både hyggeligt, ud-
fordrende og man bliver helt sikkert en 
dygtigere kajakroer af det. En god må-
de at tilbringe tid med sine klubkamme-
rater på. 
 
Tilmelding foregår altid ved opslag i 
klubben på opslagstavlen.  
 
Igen i år Åbne Nordiske Mesterskaber i 
Silkeborg den 6.-7. Juli. 
Løbet er med overbæringer og derfor 
meget underholdende at se på. 
 
Derudover er der selvfølgelig også de 
populære Kajak-Rally for børn og unge. 
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Læs mere om Dansprint Cup og de 
andre løb i DKF Årsmagasinet du alle-
rede har fået med posten eller på 
DKF’s hjemmeside under turneringer / 
arrangementer. 

Som du sikkert allerede har læst i 
DKF’s Årsmagasin afholder vi igen i år 
Randers City Kajak Marathon. I år er 
det den 25. maj. Men det er jo nemt at 
huske, fordi løbsdagen hvert år er sid-
ste søndag i maj. 
 
Til sidste års Randers City Kajak Mara-
thon var der 41 deltagere i alt. En spæd 
start på løbets historie, men det tager 
jo sikkert et par gange førend de andre 
klubber vænner sig til, at Gudenaa er 
med på løbskalenderen igen. Så mon 
ikke deltagerantallet vil vokse fra år til 
år. 
 
Målet er i hvert fald at komme op på 75 
deltagere i år. Igen i år har vi med stor 
tak, modtaget støtte og hjælp til løbet 
fra Randers Kommune og Randers 
Eventsekretariat til at synliggøre og 
markedsføre løbet over de andre klub-
ber. 
 
23 af sidste års deltagere var fra Gude-
naa. Tak for den opbakning til løbet!  Et 
flot antal, som vi håber på, vil stille op 
igen i år og selvfølgelig gerne endnu 
flere. Husk at stille op i klubtrøjen så 
alle kan se, hvor mange vi er på van-

det. Har du ikke en klubtrøje kan den 
bestilles ved Jeanett fra bestyrelsen. 
 
Mange af klubmedlemmerne havde 
også valgt at kigge forbi klubben som 
publikum på dagen, hvilket var med til 
at give en god stemning. Vejret var da 
også rigtig godt med høj sol. Det bliver 
det selvfølgelig igen i år. 
 
2013 var det første år med dette løb i 
sin nye form i forhold til tidligere års 
Randers Marathon. Vi har således fået 
den første erfaring med løbet. Vi behol-
der starten ved den blå cykelbro samt 
rutens 4km udformning med vending i 
havnen idet vi fortsat ønsker, at løbet 
er mest muligt publikumsvenligt og syn-
ligt. 
 
På forplejningssiden savnede de store 
stærke roere dog muligheden, for et 
mere solidt måltid mad efter at have 
brugt masser af kræfter og energi un-
der løbet. Så det gør vi selvfølgelig no-
get ved til dette års løb. 
 
På løbsdagen bliver der naturligvis be-
hov for et vist antal hjælpere. Hold der-
for gerne øje med facebook, hjemmesi-
den, nyhedsbrev samt opslag i klubben 
hvor du kan melde dig til som hjælper. 
Udover hjælpere ønsker vi os også 
mange tilskuere. Mød op på dagen 
som publikum og vær med til at sætte 
præg på stemningen. Tag gerne famili-
en med også. Som den seriøse kajak-
klub vi er, vil der naturligvis være mulig-
hed for at købe kaffe og kage og andet 
godt. 
 
Fælles klubtilmelding til løbet på op-
slagstavlen i klubben. Se løbs-info og 
program på vores hjemmeside.  
 
Vi ses den 25. maj til en hyggelig dag. 
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Marts  
19. kl. 19.00 Spilleaften  
20.  kl. 19.00 Udvalgsmøde 
20-22.  Årsmøde DKF 
 
April 
 5. kl.   9.00 Pudse-/poleredag 
 kl. 14.00 Standerhejsning  
 kl. 18.00 Standerhejsningsfest 
10. kl. 19.00 Bestyrelsesmøde 
13.  Instruktørkursus for instruktører og hjælpere 
16.  kl. 19.00 Spilleaften  
23.  Introaften for begyndere 2014 
24.  kl. 18.30 GTS træning starter 
 
 
Maj 
 5. Start begynderkursus 1. 
 7. kl. 19.00 Handikap 2014 starter 
 Tilmelding til Sverigestur uge 29 
11.  Paradisløbet, Silkeborg 
15. kl. 19.00 Roning og teknik for sidste års begyndere starter 
19. Start begynderkursus 2 
24.  Praktisk dag 
25.  Randers City Kajak Marathon 
26.  Deadline for stof til GLIMT 
  
Juni 
 2. Start begynderkursus 3 
 7. Odense Maraathon 
16.  Start begynderkursus 4 
21.  Midsommerfest 
 
Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på: 
www.gudenaa-kajak.dk 
 
 
 
 
 

Kalender 
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Faste aktiviteter 

Mandag  kl. 19.00 Svømning (sidste gang 28/4) 
 kl. 20.30 Kajakpolo (sidste gang 28/4) 
 
Tirsdag  kl. 16.30 Junior kap-træning 
 
Onsdag kl. 19.00 Handikap 
 
Torsdag kl. 18.30 GTS-træning 
 kl. 19.00 Roning og teknik for sidste års begyndere 
 
Fredag  kl. 15.30 Junior kap-træning 
 
Søndag Formiddag - Junior kap-træning 
 
 
 
Roning og teknik for sidste års begyndere 
Fra uge 20 - 28 er Philip og Jan ”teknikguider” for sidste års begyndere og an-
dre, som gerne vil have lidt mere styr på hvordan man tæmmer ”det vilde fartøj” 
på vandet. Du kan få rettet teknik og rostil eller bare få selskab på vandet for en 
sikkerheds skyld.  
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Bolden skal i nettet, og du skal gøre det 
fra en kajak, mens dine modspillere 
jagter dig. Det er vådt, sjovt og lidt 
hårdt, men samtidig er det helt umuligt 
ikke at blive grebet af stemningen, når 
bolden er i spil.  
 
Man kan bestemt også blive grebet af 
det som tilskuer, som da Poul Ibsen-
From overværede turneringen den 9. 
marts på Tirsdalens Skole. Pouls kom-
mentar på Facebook tyder på, at han 
godt selv ville have været med i spillet: 
 
”Høj accelleration og et fantastisk tem-
po lige fra det øjeblik dommeren giver 
bolden op midt i bassinet, hele tiden en 
indædt kamp om bolden, roere der væl-
ter, når de skubbes væk fra bolden og 
deres kajak kæntrer, men som popper 
op på højkant igen som korkpropper. 
 
Blokeringer af modstandernes kajakker 
ved at sejle op ovenpå deres kajakker, 
enten på fordækket eller bagdækket af 
modstanderens kajak, nogle gange 
utilsigtede torpederinger af modstande-
ren selv, kunstfærdige vendinger hvor 
der ikke er plads til vendinger, men 
hvor man lige ”dykker” bagenden af 
egen kajak.  
 
Modstandere der spærres inde i bassi-
nets hjørner, så de ikke kan komme til 
at skyde på mål, selv håndroning, når 
valget er mellem at nå bolden eller en 
tabt pagaj, blokeringer af knaldhårde 
skud på mål med målvogterens og an-
dre spilleres løftede pagajer - og som-
metider mål.” 
 

Den enestående kombination af bold, 
kajak og vand på den ene side og 
kamp, teknik og atletik på den anden 
side gør denne sportsgren super sjov 
at se på og deltage i. 
 
Hvert hold består af fem spillere på ba-
nen og maximalt tre udskiftningsspille-
re. Boldene er specielle vandpolobolde 
og må kastes med hånden eller paga-
jen. Spilletiden er 2 x 10 minutter. 

I starten af hver halvleg placerer spiller-
ne sig med bagenden af kajakken på 
hver deres baglinje. Ved lyden af dom-
merfløjten bliver bolden kastet på mid-
ten af banen, og en fra hvert hold sprin-
ter af sted for at få boldbesiddelse. I 
spilleforløbet er der, som i de andre 
boldsportsgrene, målkast, hjørnekast, 
indkast og dommerbold (uklar boldbe-
siddelse). 

Målmand er den spiller, der ligger un-
der det forsvarede mål med sin pagaj i 
vejret. Der spilles med flyvende mål-
mand så enhver kan overtage mål-
mandsrollen. 
 
Har du lyst til at prøve, eller bare vide 
mere, så kontakt Casper Vangsøe på 
tlf. 26 79 19 07. 
 
Du kan også læse lidt om de vilde tek-
nikker på forbundets hjemmeside kano-
kajak.org. Se under discipliner, kajak-
polo. Der kan man downloade 30 
spændende sider i et hæfte med be-
skrivelse af øvelser og teknikker.   

Kajakpolo 
Af Henning Sørensen 
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Kajakpolo  - det er både 
vildt, vådt og bare rigtig 
sjovt. Kom selv og prøv 
mandage kl. 21.30 -  kl. 
22.00 efter svømning på 
Tirsdalens Skole 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV 


