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Vinterglimt
Klubformand Tommy Kjærr

 Det er kun et par måneder siden jeg sidst sad og skrev ind-
lægget til Glimt. Det sluttede jeg med at opfordre jer til at del-
tage i julefrokosten og i Nytårsroningen, så vi sammen kunne 
få afsluttet 2012 med fest og hygge. Og jeg skal love for at der 
blev fest. 40 medlemmer var mødt op til julefrokosten 
- det største antal, jeg kan huske. 

Og det blev en superhyg-
gelig og sjov aften, hvor 
vi blandt andet fik uddelt 
bemærkelsesværdighedspo-
kalen til en gruppe vildfarne 
roere, der på sommerturen 
ikke rigtig kunne finde 
rundt på de svenske søer.  

Kano- og Kajakklubben Gudenaa       
Gudenåvej, 8900 Randers. - Tlf. 8641 3623 - www.gudenaa-kajak.dk   

BESTYRELSEN     Telefon

Formand 
(klubbens postadresse)
Tommy Kjær
Vestergårdsvej 9, Hadbjerg
8370 Hadsten

3022 9188

Næstformand
Esben Kjær Kristensen
Udsigten 8 
8920 Randers NV

6080 6330

Kasserer
Brian Jensen
Viborgvej 34,1
8920 Randers NV

2520 9290

BESTYRELSESMEDLEMMER

Annemette Bering
Sct. Pedersgade 26,2.th
8900 Randers C

2044 6888

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

5129 0829

           

 

                                              

Suppleanter    Telefon

Trine Jørgensen
Frederiksbergvej 17
8940 Randers SV 

2462 1697

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

5120 1677

KONTAKTPERSONER

Begyndere
Esben Kjær Kristensen
Annemette Bering

 
6080 6330
2044 6888

Børneroning            
Niels-Ulrik Teisner 8643 2714 

Husansvarlig
Dennis Kristensen 2683 2070 

Indkøbschef
Bodil Nielsen 4017 9772

Livredder
Anne Marie Pape 6127 3579

Materieludvalg
Flemming Drescher 5120 1677

Miljøkontakt
Ole Kjeldgaard 2966 4777

Stævneudvalg
Jørgen Lanng                     8641 6335

Ungdomsroere
 

Webmaster
Jeanett Nielsen 5129 0829

Glimt
Anne Birgitte Nørgaard                       
abn@anne-birgitte.dk

2093 7335

   

Annoncepriser (pr. år: min. 4 numre)
1/1 side: kr. 1000,-
1/2 side: kr. 700,-
1/4 side: kr. 500,-  

Bankforbindelse :
Sparekassen Kronjylland
Regnr: 9335  Kontonr:  3155 603 029
CVR Nr.  29583870

Deadline næste nummer: 
mandag d. 4. marts 2013  

Oplag: 200 eksemplarer
Tryk: Hvid Grafisk, Søndergade 1,
8900 Randers C 
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Før havneræs

Efter havneræs

Carsten og Henrik til havneræs

Nytårsaftensdag havde vi traditionen 
tro Nytårsroning. Vi var godt nok ikke 
så mange på vandet, men det var også 
et elendigt vejr! Til gengæld var der så 
desto flere, der dukkede op til brus og 
kransekage - en hyggelig eftermiddag - 
og en god optakt til Nytårsaften.

Knapt var nytåret overstået før vi havde 
Havneræs med 104(!) deltagere - det 
største antal hos os nogensinde. Det 
blev et meget vellykket arrangement, 
selvom vi - igen - var kommet lidt på 
bagkant med forberedelserne. Det er 
åbenbart bare lidt mere besværligt at 
arrangere noget i julemåneden, men 

jeg håber vi efterhånden har fået det 
lært nu! Der skal i hvert fald lyde en 
stor tak til alle de medlemmer, der 
hjalp til med forberedelse og afvikling 
af arrangementet - godt gået!

Nu er der jo snart generalforsamling og 
jeg håber I møder talstærkt op og giver 
jeres mening til kende, så vi kan få en 
god debat om klubben og dens fort-
satte udvikling.

Til slut vil jeg ønske jer et rigtig godt 
nytår og en rigtig god ro-sæson 2013!
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Indkaldelse til
Generalforsamling

Lørdag d. 23. februar kl 14 i Klubhuset
 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Eventuelle beretninger fra udvalg
4.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 
 godkendelse og derefter budgettet for indeværende år.
5.  Rettidigt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7.  Valg af formand
8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9.  Valg af 2 suppleanter
10.  Valg af revisorer
11.  Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:
Tommy Kjær (klubbens formand) - modtager genvalg
Esben Kjær Kristensen (næstformand) - modtager ikke genvalg
Jeanett Nielsen (bestyrelsesmedem) - modtager genvalg
Trine Jørgensen (suppleant) - modtager genvalg
Flemming Drescher (suppleant) - modtager genvalg

I forbindelse med generalforsamlingsdagen er 
der, som klubbens tradition foreskriver:

Fællesroning kl.11
Dejlige gule ærter kl 13

 Vi mangler e-mail adresser på næsten halvdelen af med-
lemmerne og vi har en del uaktuelle adresser.
Du kan selv tjekke på vores hjemmeside under Medlems-
info/medlemslogin
http://www.gudenaa-kajak.dk/side_login.html om vi har 
din korrekte emailadresse.
 
Første gang du er her skal du indtaste din emailadresse i 
boksen ”glemt kodeord”
 
Hvis vi har din korrekte mailadresse vil der blive fremsendt 
personligt kodeord til den pågældende mailadresse. Det 
kan du fremover benytte til at logge ind, selv lave adresse-
ændringer m.m.
 
Hvis vi ikke har din mailadresse i kartoteket vil du få be-
skeden ”intet medlem fundet”. Får du den besked, sender 
du en mail til kassereren på briankajak@gmail.com med 
navn og mailadresse, og jeg vil så sørge for at kartoteket 
bliver opdateret med korrekt adresse. 

Vi vil gerne have mailadresser på alle medlemmer så vi hur-
tigt kan give information til medlemmerne via nyhedsmails 
m.m.. Men vi respekterer selvfølgelig også de medlemmer, 
der ikke ønsker at modtage mails. Dette kan man også selv 
afmelde under medlemssektionen på hjemmesiden.
 

E-mail adresser
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Dato Start Måned
Januar

27 19.00 Fuldmåneroning

Februar
3  Havneræs i Silkeborg

23 Fællesroning kl 11
Gule ærter kl. 13
Generalforsamling kl 14

25 19.00 Fuldmåneroning

Marts
10  Havneræs i Aarhus
13 Evalueringsmøde for Begynderkurser

For instruktører og andre interesserede
27 19.00 Fuldmåneroning

April
6 14 Standerhejsning, pudse-polerdag og medlemsmøde
   

Maj
26 Randers City Maraton. Detaljer følger.
   

FASTE UGENTLIGE AKTIVITETER - indtil standerhejsning
MANDAGE: SVØMNING - TIRSDALENS SKOLE 
Fra kl. 19 - 20.30. Der er naturligvis livredder tilstede.
MANDAGE: KAJAKPOLO - TIRSDALENS SKOLE
Fra kl. 20.30 - 22.00
TIRSDAGE: FLOORBALL
KL. 19.00, Vestervangsskolen
LØRDAGSRONING
Fællesroning hver lørdag med start fra klubben kl. 13. Roturen afsluttes med 
fælleshygge i klubbens sauna.

Kalender 
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Pudse-polerdag, standerhejsning og 
medlemsmøde
Lørdag d. 6. april
Vær med til at gøre din yndlingsbåd klar til den ny sæ-
son!

Kl. 9 mødes vi til morgenkaffe og kort instruktion.
Derefter går vi i gang med at vaske, pudse og polere 
vore kajakker.
Henad vejen registrerer vi de skader vi finder.
Forhåbentlig er det ikke så mange  - og heldigvis har vi 
vores værkstedshold til at udbedre hvad vi finder!!

Der er frokostpause når vi trænger til det

Kl. 14 er der standerhejsning
Formanden siger et par ord
Derefter sætter vi os ned med en kop kaffe og hjemme-
bagte kager - vi nyder vores indsats og får en snak med 
hinanden om klubbens aktiviteter og muligheder i den 
nye sæson.

 Vil du med på værkstedsholdet?

Værkstedsholdet består af Heine, Martin og Poul From.
Vi kan lide at holde klubbens både i god stand, og vi har det rart 
imens. Men der er meget at lave, og vi vil gerne være flere.

Var det noget for dig?

Er du nysgerrig, men ved ikke rigtig hvad det går ud på, så tag kon-
takt til Martin og lav en aftale om at besøge værftet og få en snak 
om hvad du kan hjælpe med.

Martin: msthomsen@webspeed.dk
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Stafetten
Søren Ø. Ravn og Karin Østergaard
Det hele startede i vinteren 2009, da vi var på ferie i Thailand. 
En eftermiddag var vi på en kajaktur langs kysten, men des-
værre var det ikke muligt for børn at få lov at ro, så Søren måtte 
være passager hos Torben. Kajakkerne var næsten lige så 
brede som de var lange og Torbens kajak tog vand ind, så den 
blev efterhånden noget tung at ro. Efter turen langs kysten lyk-
kedes det Søren at få lov at plaske lidt rundt alene på lavt vand i 
den kajak der ikke tog vand ind. Han blev meget begejstret.

Efter sommerferien startede 
Søren på børneholdet, og 
Torben fik lov at være med 
som hjælper. Det gik også 
helt godt, men det var nu 
mere spændende at studere 
konstruktionen af den blå 
bro end at konkurrere i 
stafet og handicap. 

Alligevel blev det til delta-
gelse i et enkelt kajakrally 
U10, 2,5 km i tiden 28.24. 
Det var vi lidt stolte af. Men 
så blev det vinter og pause, 
og da det igen blev forår 
var der andet der var mere 
spændende end at ro. 

Men først på sommeren var 
Torben og Søren på kano-
tur og så fandt Søren ud af 
at han alligevel skulle ro 
kajak. Sådan en kano var nu 
for tung og for langsom, så 
efter sommerferien var det 
igang igen på børneholdet 
og deltagelse i flere kajak-
rallyer. 

Dog blev det kun til 14 registrerede 
kilomenter det år, men interessen var 
for alvor vakt. 

Så snart det blev forår 2011 startede 
Søren igen på børneholdet og resten 
af familien gennemførte begynder-
kurset. Søren fik lov at være med på 
nogle af begynderholdets ture for ikke 
at skulle være alene hjemme. Han og 
Torben tog turen til Fladbro og turen 
fra Ulstrup til Randers i to’er. Nu var 
der basis for at vi alle 3 kunne være 
med til noget, og vi var for første gang 
med i Sverige. Det var alletiders. Godt 
ikke kun at være på ferie med mor og 
far men at være sammen med en masse 
andre børn, ro kajak, plaske rundt i 
robåd, bade og lave video ”Hajerne i 
Högsbyn”. 

Inden sommerferien var kajakken 
”Obelix” blevet købt, og det blev til 
mange roede kilometer i løbet af 
sommeren, så mange at km-pokalen 
var i hus. Tour de Gudenaa gennem-
førte Søren også som den hidtil yngste 
deltager. Torben roede Classic og gen-
nemførte i flot stil med hidtil langsom-
ste tid, han var nødt til at holde nogle 
lange pauser for at få starttidspunk-
terne til at passe så han kunne følges 
med Søren. 

Når man først er kommet godt i gang, 
er der ingen grund til at stoppe fordi 
det bliver vinter. Så der blev indkøbt 
neoprendragter og rojakker så udstyret 
var i orden, og så kunne havneræs også 
gennemføres.

Søren hvor det hele begyndte 
i Khaosok, Thailand 
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Midt i november ville jeg lige 
ned i klubben og ro en tur. 
Jeg kunne høre nogen inde 

på værftet, så jeg ville da lige kikke ind. 
Minsandten om ikke der blev knoklet 
på værftet. Jeg blev så glad over at der 
igen er gang i arbejdet på værkstedet. 

Der lå 2 kajakker på bedding. Sørme 
om ikke en ældre model var blevet 
modificeret så den kom til at ligne en 
nyere model. Gamle hængepartier 
blev ordnet, og det er når der faktisk er 
bund i arbejdet at hængepartier som 
gamle spøgelsesbåde bliver repareret. 
Det indikerede at der var rum til at få 
de sidste kajakker gennem værftet.
 
Udsugningsanlægget var naturligvis i 

gang, og det glæder mig overordentligt 
at se hvordan der herskede orden. 

Jeg stod og beundrede arbejdet lidt, og 
vi snakkede da også om hvor dejligt det 
var, at der var kommet lås på døren. Jeg 
vil hermed bringe en stor tak for ind-
satsen på værftet, et stort skulderklap 
fra mig til Martin Thomsen, Heine, 
Poul From og hvem der ellers har sin 
gang på værkstedet, så vi medlemmer 
har nogle sikre og velsejlende kajakker 
til kommende sæson.  Jeg håber I vil 
fortsætte arbejdet, og jeg er sikker på 
vi alle tænker på værftets store indsats, 
hver gang vi trækker en båd ud fra båd-
huset. Pas godt på værftsarbejderne! 

/Jarl

Tak for indsatsen 
på værftet

I 2012 har Søren roet U12 for sidste 
gang, og det giver fordele at være 
blandt de ældste i en årgang. Det er 
blevet til rigtig mange gode løb, først 
Paradisløbet, så kajakrallyer, men kun 
3 for det ene faldt sammen med DM i 
maraton, som gav en 5. plads ud af 13 
der gennemførte. 

Desuden regatta i Silkeborg og igen 
Tour de Gudenaa. Nu her i vinter har 
Søren fået lov til at træne hver lørdag 
i Silkeborg. Det er rigtig godt at kunne 
udvikle sig gennem den træning her 
om vinteren. Så snart det bliver forår 
regner Søren dog med at genoptage 
træningen i Randers, og håber på mere 
konkurrence fra de andre juniorer til 
klubmesterskab og i handicap.

Vi har alle 3 haft rigtig meget for-
nøjelse af at ro kajak og være med i 
klubben, også selvom det er Søren og 
Torben der er mest aktive. Søren satser 
på både DM og Tour de Gudenaa igen i 
år og sætter næsen op efter gode place-
ringer. Og vi glæder os til igen at skulle 
tilbringe en sommerferieuge i Högsbyn 
med gode ro-oplevelser og hyggeligt 
samvær. 

Det blev mest til noget om Sørens 
oplevelser, men Karin ror også lidt 
indimellem, især når det er varmt og 
godt vejr. 

Stafetten sender vi videre til Heidi
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Navn km
1 Johnny Schmidt 3686
2 Erik Sommer 2291
3 Henrik Bach 

Christensen
1545

4 AP Nielsen 1514
5 Heine Krog 

Christensen
1496

6 Brian Jensen 1400
7 Torsten Karlsson 1353
8 Steffen Madsen 1244
9 Finn Ethelberg 1217
10 Flemming Drescher 1200
11 Poul Ibsen-From 1111
12 Karsten Boll 1065
13 Martin Thomsen 1003
14 Torben Ø. Ravn 875
15 Søren Ø. Ravn 874
16 Freddy Kjærulff 850
17 Gitte Dahlerup 830
18 Jeppe Teisner 797
19 Anne Marie Pape 794
20 Michael Tony Geselle 750
21 Jørgen Lanng 744
22 Hanne Poulsen 713
23 Trine Jørgensen 713
24 Peter Schmidt 694
25 Ina Nielsen 632
26 Jette Jansson 629
27 Karen Galatius 595

Navn km
28 Annemette Bering 589
29 Lars Stegsted 

Rasmussen
583

30 Hans Victor Jensen 582
31 Linda Lauridsen 546
32 Aase Holm 524
33 Rita Hørfarter 513
34 Heidi Mikkelsen 507
35 Anja Kristensen 492
3 Eigil Jørgensen 457
37 Tove Grønkjær 442
38 Anne Holme 442
39 Robert Jacobsen 419
40 Diana Jessen 405
41 Jill Andreassen 400
42 Niels-Ulrik Teisner 396
43 Birgit Nielsen 381
44 Tove Oldam 373
45 Bruno Descours 346
46 Mads Laurberg 345
47 Bodil Krogh 342
48 Lisbeth Christensen 323
49 Gitte Møller 308
50 Ulrik von Benzon 298
51 Lars Berg Riisager 294
52 Jens Ulrik Jensen 287
53 Lene Sørensen 285
54 Dennis Kristensen 279
55 Leo Møller Pedersen 267

Navn km
56 Thomas Brevik 261
57 Stefan Mandal Madsen 250
58 Peter Grøn 248
59 Janne Würtz 

Mouritsen
246

60 Carsten Kappel Bøgh 242
61 Ole Kristensen 241
62 Jette Fuglsang Nielsen 233
63 Oluf Kroer 230
64 Lone Kudahl 229
65 Annette Lindgaard 226
67 Bo Nedergaard 224
68 Anne Grete Lillethorup 219
69 Karin Nielsen 218
70 Alexander Bering 216
71 Helle Schmidt 208
72 Ulla Madsen Thau 201
73 Pernille Bering 198
74 Søren Odgaard 188
75 Jørgen Jensen 187
76 Bo Gaardsø 181
77 Jan Halskov 180
78 Kjeld Kahr 179
79 Poul Borup-Andersen 178
80 Glenn Klit Andersen 175
81 Pete Laugesen 173
82 Anders Fynbo 158
83 Birgitte Debel Krag 156
84 Birgitte Strøbeck 

Pedersen
150

85 Peter Overbeck 149
86 Jens Thomadsen 149

Navn km
87 Leif Petersen 147
88 Tommy Kjær 144
89 Jytte Windel Kahr 141
90 Michael Søgaard 138
91 René Fuhlendorf 137
92 Randi Fuhlendorf 136
93 Lars Toft Jensen 131
94 Henrik Leth Jensen 126
95 Ida M. Jensen 126
96 Henrik Elmose 122
97 Karin Østergaard 122
98 Oliver Gøbel Elmose 118
99 Jan Lauritzen 116
100 Hans Henrik Geertsen 116
101 Jonathan Bering 114
102 Josias Lundager Jensen 111
103 Per Møller 107
104 Sarina Mandal Madsen 107
105 Kaj Madsen 103
106 Bodil Nielsen 103
107 Vivi Lindstrøm 

Bendixen
103

108 Kurt Bendtzen 103
109 Lasse Mikkelsen 103
110 Conni Kalhøj 102
111 Anne Birgitte 

Nørgaard
94

112 Jeanett Nielsen 93
113 Kenneth Jensen 93
114 Philip Kudahl

Lauritzen
92

115 Tove Nielsen 92

Kilometerstatistik 2012
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Navn km
116 Kristoffer Larsen 91
117 Jens Bramming 91
118 Daniel Bastholm 

Schmidt
90

119 Eva Dahl Eriksen 85
120 Henning Holgaard 

Sørensen
83

121 Victoria Lovise 
Lundager

83

122 Sanne Lund 77
123 Line Schjønning 

Mikkelsen
76

124 Lars Engstrøm 75
125 Svend Jørgensen 75
126 Jens W. Christensen 73
127 Helle Louise 

Christensen
73

128 Anton Zethner 73
129 Sidsel Willumsen 69
130 Ole Vester-Sørensen 68
131 Karin Vester-Sørensen 68
132 Lærke Bastholm

Schmidt
68

133 Lars Fredslund 67
134 Henriette Lyhne 67
135 Michael Krog 

Christensen
66

136 Michael Høst 
Damgård Laugesen

64

137 Anders Pedersen 
Schmidt

62

138 Morten Willumsen 59
139 Nicolaj Zetner 59

Navn km
140 Cenia Lund 56
141 Marianne Bastholm 

Schmidt
56

142 Steffen Rasmussen 55
143 Eva Søndergaard 54
144 Svend Erik Nielsen 52
145 Esben Kjær Kristensen 50
146 Thomas Idon Nielsen 50
147 Kim Bruhn Andersen 49
148 Carl Mogensen 49
149 Emma Bastholm 

Schmidt
48

150 Emil Berg Riisager 48
151 Annika Kromann 

Sørensen
47

152 Finn Christensen 44
153 Inge Laugesen 43
154 Tommy Jensen 42
155 Tage Sørensen 41
156 Birthe Gjedsted Jensen 40
157 Jeppe Emil Mikkelsen 40
158 Jan Møller Madsen 37
159 Alberte Bering 35
160 Heine Pedersen 34
161 Ruth Jørgensen 32
162 Gert Vorre 30
163 Kai Bendixen 27
164 Simone Hansen 26
165 David Kuhdal 

Lauritzen
24

166 Anne Birgitte Skjøtt 22
167 Regitze Fuhlendorf 22

Navn km
168 Finn Bendixen 21
169 Jarl Udsen 21
170 Jimmy Bachmann 

Skiffard
20

171 Lea Kjærulff Kalhøj 20
172 Esther Marie Højholt 

Christensen
20

173 Anne Skovsen 19
174 Sofie 19
175 Ingrid Bøye 18
176 Pia Kromann Sørensen 18
177 Erik Amby Jørgensen 17
178 Filip Møller Nielsen 14
179 Jens Christensen 12
180 Signe Brandstrup 

Teisner
12

181 Ulrik Rasmussen 12
182 Emilie Hansen 12
183 Connie Mandal 

Madsen
11

184 Carsten Nørgaard 10
185 Susanne Ø. Sørensen 10
186 Freddy Ilsvar Jensen 10
187 Peter Genefke Nielsen 10
188 Kent Dommerby 10
189 Dorte Mosbæk 

Kjeldsen
9

190 Jens Kromann 
Sørensen

9

191 Mark Johan Toft 
Ustrup

5

192 Kristen Nielsen 5

Navn km
193 Helle Pedersen 

Schmidt
5

194 Jane Rasmussen 5
195 Oscar Skaaning 5
196 Henrik Pedersen 4
197 Rasmus Fuhlendorf 4
198 Oliver Jungberg 

Mathiesen
4

199 Philip Jungberg
Mathiesen

4

200 Thomas Laugesen 4

Samlet antal 
klubkilometer 2012

54.767 km

Kilometermestre

Herrerne 
Johnny Schmidt: 3686 km

Damerne 
Gitte Dahlerup: 830 km

Ungdom
Jeppe Teisner: 797 km

Børnene 
Søren Ø. Ravn: 874 km
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Selv om man aldrig vil indrømme 
det, drømmer vi vel alle om at få 
en pokal…. 

En pokal er jo det ultimative resultat 
af det hårde arbejde og målrettede 
slid frem mod den ultimative indsats, 
hvor man har ydet en præstation der 
er hurtigere, højere, længere eller på 
anden målbar måde bedre end mod-
standernes indsats. 

Sammen med den store personlige 
tilfredsstillelse følger jo også automa-
tisk en anerkendelse fra ens omgivel-
ser, som vi vel alle også sætter pris på 
uanset egen beskedenhed……

Men der findes en pokal som man ikke 
kan træne sig op til. Den tildeles ikke 
efter en målbar indsats. Endvidere skal 
man indstilles af kammeraterne til den 
- uden endda at kunne være sikker på 
at få den.
Der altid er mange kandidater til den. 
Ja, rigtigt gættet, det er ”bemærkelses-
værdigshedspokalen” vi her snakker 
om.

Til dem der håber på at kunne erobre 

den i 2013 kommer her fortællingen 
om hvordan vi sikrede os  pokalen i 
2012 ved en fælles holdindsats. 

Det hele foregår i uge 29 på kajakklub-
bens årlige sommerferietur til Sverige, 
hvor vi for 9. gang besøger 
Högbyns Fritidscenter.

Til dem der ikke har været med kan 
det klart anbefales. Utrolig flot natur 
og masser af lækkert rovand (uge 29, 
hvor vi har 10 års jubilæum derovre er 
allerede reserveret). 

Efter at have ”slidt” godt på det lokale 
rovand blev vi enige om at tage en 
rotur til Vänern. ”Vi” -  det vil i det her 
tilfælde sige Annemette, Trine, Niels 
Ulrik, Flemming og Brian. Så op på 
traileren med kajakkerne og hen til  
Upperud for at sætte kajakkerne i. Fra 
Upperud ud til Vänern og retur er der 
cirka 18-19 km. 
Navigation ? Ingen problem, da der var 
3 i selskabet der havde prøvet turen 
før, nogle endda flere gange. Uden at 
udlevere nogen kan det fortælles at for 
Trine og Niels Ulriks vedkommende 
var det første gang…

Årets Bemærkelsesværdighedspokal 2012
Pokalen gives til en usædvanlig og bemærkelsesværdig præstation.
For første gang i klubbens historie blev pokalen denne gang givet til 
en gruppe.

Vejen til pokalen
Fortalt af pokalmodtager Brian Jensen

 

Info om kontingent og betalingsservice

De af medlemmerne, som har tilmeldt kontingent op-
krævningen til automatisk betaling via betalingsservice, vil 
opdage at disse aftaler er blevet afmeldt.
 
Dette skyldes at vi har skiftet til et nyt foreningssystem, 
hvor det viste sig at blive for besværligt at flytte de eksiste-
rende aftaler med over.

Så alle vil modtage et girokort på kontingentet i år. Og dette 
kan så igen tilmeldes betalingsservice så det kører automa-
tisk fremover.
 
Beklager det extra besvær men håber selvfølgelig at så 
mange som muligt tilmelder til betalingsservice da dette 
letter kassererens arbejde betydeligt.

/Kassereren
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Vinderholdet

Vinderruten

Flot rovejr, næsten ”blankt” vand, så 
bare over forbi ”fugleøen” og finde 
hullet til næste sø. Herefter cirka 2 
km og et venstresving ned i næste sø. 
Her skulle vi så finde hullet ovre til 
højre ud af denne sø….. Hmm vi kom 
helt ned i bunden uden at finde det….. 
Tilbage og spørge en svensker der gik 
og byggede på sit hus der lå helt ned til 
søen. Han gav os pejlingen så vi fandt 
hullet – dog lige en tur igennem noget 
højt siv – men det gik….. og så var vi 
pludselig i næste sø. Her drejede vi til 
højre (lille men vigtig fejl mod poka-
len)  og roede langs en flot skov der 
gik helt ned til vandet. Og hvem stod 
pludselig derinde ?? Vores gamle ven 
Henning Reichstein, som Tove godt 
nok havde sagt var på tur i området 
også. 

Ind at hilse på. Henning spurgte hvor 
vi skulle hen ?? Jo, vi var da på vej til 
Vänern….. Henning tog kortet frem, 
vendte det flere gange 180 grader, klø-
ede sig i håret og spurgte om man også 
kunne komme den vej ?? ”Ja, selvfølge-
lig” var svaret (næste vigtige fejl mod 
pokalen).  Så vi ønskede hinanden 
fortsat god ferie og ned i kajakken igen 
og videre mod Vänern.

GPS’en viste at vi havde roet omkring 
10 km så vi burde snart være der. Vi var 
også ved at være sultne, og da vi var 
lidt i tvivl om hvordan vi kom det sid-
ste stykke blev vi enige om at spise den 
medbragte frokost ovre ved en nærlig-
gende sluse, som vi kom til. Her kunne 
vi så også spørge om vej.

Over til broen, op med kajakkerne og 

frem med madpakkerne, der kunne 
nydes i det skønneste solskinsvejr. I 
forbindelse med slusen lå der et slags 
slusemuseum. Så det var naturligt at 
spørge her om hvordan vi fandt ud til 
Vänern for vi måtte jo snart være der, 
når vi havde roet over 10 km.  

Vi spurgte her en ældre herre der gik 
og passede museet om vejen ud til Vä-
nern. Han spurgte hvor vi var startet. 
Jo, ved marinaen ved Upperud. Heref-
ter så det ud som hele hovedet på den 
flinke svensker nærmest flækkede. Det 
der før var et venlig smil var nu et stort 
grin der gik fra øre til øre. Og der gik 
flere minutter (sådan føltes det) førend 
han var i stand til fortælle os at vi, efter 
at have roet over 10 km i retning mod 
Vänern, var endt cirka 300 meter fra 
hvor vi satte kajakkerne i……

Ja og resten frem mod nominering, 
hædring og pokal-overrækkelsen ved 
julefrokosten er jo historie 
  
Selv om det sikkert lyder let når man 
har læst historien, skal man ikke un-
derkende at alt der ser let ud tit er me-
get svært. Uden at prale af indsatsen 
kan jeg godt røbe at der ligger utrolig 
stor timing og mange impulsive hand-
linger bag inden vi stod på ”skamlen” 
med pokalen i hånden.
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Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV


