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Sommerglimt
Klubformand Tommy Kjær

I skrivende stund sidder jeg og skal forfatte
indlægget til det kommende Glimt. Jeg sidder med en dejlig udsigt over et (desværre)
noget blæsende Råvarp. Men dejligt er
det atter at være hos Jan og Eva-Lena i
Högsbyn
Siden sidst er sæsonen jo gået
igang for fuld kraft. Alle fire
begynderhold har været igennem
vores kursus og jeg har selv haft
fornøjelsen af at have et rigtig dejligt hold begyndere med masser
af humør og gå-på-mod. Det var
en fornøjelse at være instruktør og hjælper - på det kursus og jeg
har hørt at de andre hold også har
været igennem nogle gode kursusdage og aftner. Jeg håber, at vi har
givet jer nye roere lyst til og mod
på at melde jer ind i klubben og få
endnu flere oplevelser i kajakken.
Velkommen til jer alle!
Og jeg vil her gentage hvad vi har
sagt på kurserne: Vi ved godt at
kajaksporten af mange betragtes
som en sport for individualister,
men vi er en meget social klub
og vil derfor meget opfordre jer
til at deltage i klubbens arrangementer - både når der skal gi’s en

Klar til Råvarpsrennet, juli 2009
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hånd med og når der skal festes.
En go’ start er at deltage i vores
handicap-aftner om onsdagen.
Her er der rig mulighed for at
træffe mange af klubbens andre
medlemmer til en hyggesnak - og
de vil også rigtig gerne give råd og
vejledning om at ro kajak. Ellers vil
jeg også opfordre jer til at møde op
om torsdagen kl. 19.00, hvor der
en erfaren roer, der ror med og her
er der også mulighed for at få rettet
lidt på sin teknik. Jeg håber I har
udvekslet tlf.-numre eller mailadresser på holdene, for det er især i starten - rart at ro med nogle
af dem man er startet med. En
af deltagerne, på det hold jeg var
instruktør på, havde allerede efter
den først aften lavet en facebookside for holdet!
Efter sommerferien er der nogle
arrangementer, jeg gerne vil fremhæve. Den sidste fredag i Randersugen har vi fakkeloptog i Randers
Havn. Det er for alle både nye og
garvede roere. Vi sætter fakler
på kajakkerne, ror en tur rundt i
inderhavnen og er således med
til at sætte kulør på denne aften i
festugen. Jeg håber vi bliver rigtig
mange, dels fordi det ser superflot
ud og fordi det er en rigtig hyggelig
aften
Vores klubmesterskaber er også en
rigtig god anledning til at møde
4
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gamle og nye klubkammerater på.
Der roes både 500 og 5000 m distancer og mon ikke der kommer et
par alternative konkurrencer også...
Indbydelsen til Tour de Gudenaa
er netop kommet på deres hjemmeside og jeg sætter den på opslagstavlen, når vi er vendt tilbage
fra Sverige. Så hvis du overvejer at
skulle deltage er det nu der skal
trænes og skrives kilometer på
“rokortet” ;-)
Efter sommerferien afholder vi
et kursus i bådreparation for
vores værftsarbejdere, hvor jeg har
fået en underviser fra Den Jydske
Håndværker Skole til at komme
og vise, hvordan en god reparation
skal udføres. Kurset er primært
tiltænkt de af jer, som udfører det
store arbejde det er at vedligeholde
vores flåde, men andre interesserede er selvfølgelig også velkomne.
Tidspunkt (og max. deltagerantal)
bliver dels sat op på opslagstavlen,
dels på hjemmesiden lige efter
sommerferien.
Og så skal vores varmtvandssystem udskiftes i efteråret, så vi
får et mere stabilt og energirigtigt
system. Kommunen var lidt længe
om at finde ud af om og til hvad,
vi kunne få tilskud, men sidst på
foråret faldt det på plads. Der var
dog ikke megen idé i at sætte noget

igang i vores allertravleste periode,
men i efteråret sker det.
Sæsonen slutter med noget af en
lørdag - den første lørdag i oktober:
Vi starter dagen med “Støt
brysterne”-løbet som vi afholder i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Løbet er et rent kvindeløb og
formålet er at indsamle midler til
kræftforskningen. Det er et motionsløb, hvor det bare gælder om
at være med. Så jeg vil opfordre jer
piger til at stille op - og jer mænner til at komme og støtte op og
tiljuble!
Derefter har vi standerstrygning
med efterfølgende standerstrygningsfest, så man må nok sige sæsonen bliver afsluttet med manér
denne lørdag!

- se datoer og præcise tidspunkter
for blandt andet ovenstående arrangementer m.v. på opslagstavlen
og på hjemmesiden.
Sidste nyt!
Ved Råvarpsrennet, et kajakløb
som Jan, vores vært, arrangerer
hvert år i uge 29, vandt Søren,
Jeppe, Annemette og Brian K. deres
klasser! Godt gået - tillykke!
Mange sommerhilsner fra Högsbyn.
/Tommy
P.S. For de af jer der undrer sig:
Vi venter stadigvæk på den nye
tur-toer, som skulle være kommet
inden sæsonstarten...
,

Teltpladsen med vore telte ved Råvarp, juli 2009
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Praktisk dag
Lørdag d.11. august kl. 9.00
Denne dag går vi - igen - til den og får klubben i tip top stand efter en lang
sommers flittig brug.
Vi skal bl.a. have lavet følgende:
• Almindelig indendørs hovedrengøring
• vinduespudsning
• køkkenrengøring
• og alt det andet som ikke klares af den ugentlige rengøring
•
•
•
•

Beskæring af træer ved trailer og bådehus
Fjernelse ukrudt på bådepladsen
Reparation af bådebroen
Andet - hvis vi ’falder’ over noget der trænger…

Kan du hjælpe i et par timer, er du åh så velkommen!
Klubben sørger selvfølgelig for morgenkaffe, frokost og andet traktement i
løbet af dagen.
Det vil være en stor hjælp hvis du selv kan medbringe eventuelle
haveredskaber, værktøj o. lign. til den opgave du gerne vil hjælpe med.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og giv den tid du har
mulighed for.

Det er også sjovt - kom og vær med!
6
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Fakkeloptog
i Randers Ugen 2012
Som traditionen byder, ror vi også i år fakkeloptog i havnebassinet i Randers Ugen

Vi mødes i klubben ved 19-tiden og monterer fakler på kajakkerne, hvorefter vi ror op gennem havnen, om til ro-klubben hvor vi tænder faklerne
og gør klar til formationsroning ned i inderste havnebassin (ved DLG).
Det plejer at være en fantastisk flot oplevelse med mange tilskuere på
kanten, så vi håber vi i år kan blive en stor flok – jo flere vi er, jo flottere
ser det nemlig ud. Sidste år var vi desværre nødt til at aflyse arrangementet, både pga. for få deltagere, men også pga. vejret som ikke viste sig fra
den mest heldige side.
Når vi kommer retur til klubben – efter at have nydt lidt stemning ved
Justesens Plæne – hygger vi med en øl og en franskbrød, før vi suser ud og
oplever fredag aften i Randers Ugen.
Kryds af i kalenderen fredag den 17. august og få én på opleveren!!!
Vi ses.
Bestyrelsen

Fotografer til dette nummer af Glimt
Henning Sørensen (Forsiden)
Bo Kappel Christensen (Paradisløbet)
Redaktricen
GLIMT #3 2012
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Paradisløbet 2012
Af Carsten Bøgh

Søndag morgen den 6. maj mødtes vi 4 mand i kajakklubben.
Åen lå blank og solen var stået op,
den strålede fra en næsten skyfri
himmel. Kun en let vind gjorde
vandoverfladen riflet. Den ”gode
gamle” trailer blev pakket med
kajakker og vi var på vej til årets
første marathon-kajakløb i Jylland.
I medens var Søren Ravn, med sine
forældre og Henrik Bach også på
vej til Silkeborg, dog i egne biler.
Vel nået frem til Silkeborg, blev
kajakkerne taget af traileren. De
blev klargjort med bådnummer og
gaffa-tape, hvor det var nødvendigt. Kl. 10 var der instruktion med
visning af ruten på en overheadprojektor. Nu var det bare at få
klædt om og varmet op, så man var
klar til startskuddet kl. 11.00.
Starten: kl. 11.00 startede toer-kajakkerne i en vandkaskade, som giver lige
så meget vand, som når 50 brusere
bliver åbnet på samme tid. Kajakkernes hækbølger giver også nogle meget
lumske bølger. Noget lignende dem vi
møder i havnebassinet. Da starten er
gået og bølgerne fra toer-feltet har fortaget sig, finder kapkajak-roerne deres
plads lige bag startlinjen. Nogle kommer altid, mere eller mindre forsætligt,
til at ro lidt for langt frem, så starteren
må kalde dem tilbage. Da alle ligger på
linje lyder startskuddet og løbet er

Paradisløbet er et maratonløb som
har mange år på bagen. Løbet
kunne i 2009 holde 40 års jubilæum, så det er lidt af en pendant
til cykkelrytternes forårsklassikere,
altså et løb som starter sæsonen
op. Der udskrives løb på 4 distancer, så alle kan være med: lige fra
de hurtigste marathonkaproere i
landet, som dyster i Dansprint maraton cuppen til børn og TRIM- roere. Distancerne er 24 km for kap og
tur, 12 km for U14, U16 og TRIMroere (motionister/begyndere).
Ruten er en af Danmarks flotteste
ruter at afholde kajak-race på. Den
består af 2 runder, en kort rundt om
en siv-ø og en lang runde omkring
Paradisøerne, som de kaldes, og
som løbet er opkaldt efter.
i gang. De første 1000 meter er meget
vigtige i et maraton-løb, fordi førerfeltet skal falde på plads. Hvis man har
vinderambitioner, er det derfor vigtigt
ikke at falde af feltet. Bliver man først
sat af, er det næsten sikkert at man
er hensat til en sekundær placering.
Bagefter startede tur-kajakroerne,
efterfulgt af TRIM-roerne og børne/
ungdom.
Løbet: Da vi nåede ud på søerne, er
der gået skyer for solen og den lette
vind fra nordvest, som var ved IndeGLIMT #3 2012

9

Starten: Carsten bag bøjen, Henrik og Flemming bagerst
i billedet

Længere henne i løbet: Carsten i forgrunden, Flemming bagved til højre,
Henrik længst til venstre
10
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lukket (ved kajakklubben) er pludselig
forvandlet til en kold norden-vind,
som virkede meget afkølende, især på
hænderne.
Resultat: Søren Ravn roede et flot
løb i U12 og havde føringen, men blev
desværre slået lige på målstregen af en
roer fra Silkeborg.
Karsten Boll deltog i sit første kajakløb
og roede i en flot tid på 1 time 8 min i
trimløbet.
Mit eget løb var jeg godt tilfreds med.
Efter nogle kilometer hvor jeg gav den
gas, lod jeg mig falde tilbage til Henrik

Bach og en roer fra Horsens. Vi fulgtes
så ad og skiftedes til at trække indtil
4 km før mål. Da trak Henrik fra og
jeg havde en stor krise. Jeg faldt 150
meter bag roeren fra Horsens, men jeg
fik på en eller andet måde mobiliseret
de sidste reserver og slog ham lige på
målstregen. Da jeg kom op af kajakken
var jeg godt afkølet af vinden, derfor
skyndte jeg mig at komme under en
varm bruser.
Jeg håber på at vi til Paradisløbet i
2013, kan stille med et mindst ligeså
stort hold.

Gudenaa roernes resultater
Senior Herre K1 Kap
Placering
Vinder

Roer

Tid

Rene Olsen, Maribo

01:45:47

17

Flemming Drescher, Gudenaa

02:07:06

23

Henrik Bach, Gudenaa

02:10:53

25

Carsten Bøgh, Gudenaa

02:13:03

Trim
6

Karsten Boll, Gudenaa

01:08:10

U12 Drenge K1
Vinder
2

Thomas J, Silkeborg

01:02:29

Søren Ø. Ravn, Gudenaa

01:02:30

Senior Herre K1 Tur
25

AP Nielsen, Gudenaa

02:31:42

GLIMT #3 2012

11

Fælles torsdagsroning
Kano- og Kajakklubben tilbyder alle sæsonens begyndere, og andre
nyere medlemmer af klubben, at komme ned og ro en tur en række torsdage kl. 19, sammen med en mere erfaren roer.
Så er du lidt usikker på at komme på vandet igen, eller har du bare lyst
til at ro sammen med andre på samme niveau, så mød op til disse ture.
Vi håber du vil tage imod dette tilbud og glæder os til at se dig :-)
Vær opmærksom på at torsdagsroningerne er aflyst
3 torsdage i juli. Se klubbens kalender her i bladet.

Bedre roteknik
I løbet af sæsonen vil klubben afholde endnu 2 arrangementer
hvor vi i fællesskab træner roteknik.
Formålet med dagene er at sætte fokus på roteknik og give deltagerne nogle øvelser at arbejde videre med. Indholdet for hver
enkelt dag er endnu ikke helt fastlagt. Vi vil arbejde med blandt
andet rostil, træning, bådtyper og sikkerhed.
Følgende datoer er afsat: torsdag d. 30. august og torsdag d. 27.
september.
Følg med på hjemmesiden og på facebook. Der vil komme info
om indhold og om tilmelding.

12
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Løvfaldstur
Så nærmer tiden sig for vores traditionsbundne løvfaldstur
som altid ligger i weekenden efter Tour de Gudenaa
Vi mødes lørdag morgen i klubben, pakker trailer og kører derefter til
Tange Roklub, hvor vi læsser al vores bagage af. Derefter fortsætter vi
til Silkeborg, hvor vi sætter kajakkerne i vandet. Vi har som regel fået
en ægtefælle, kæreste, søn eller datter til at køre os, så der ikke er
nogen bil der skal hentes i Silkeborg bagefter.
Vi ror i stille og roligt tempo via Gudenåen og Tange Sø mod Tange
Roklub og sørger for at holde rigeligt med pauser. Vi skal jo ikke overanstrenge os og der skal jo lige sørges for at vi ikke tørster eller går
sukkerkolde.
Vi rammer Tange Roklub i løbet af eftermiddagen og derfra er der dømt
hygge resten af dagen. Vi plejer at gå en tur i saunaen, spise lidt lækker mad (som en af os har forberedt hjemmefra) og få ”lidt” rødvin.
Vi har alle liggeunderlag/luftmadrasser og soveposer med og dem smider vi rundt omkring hvor vi finder plads og så er det godnat.
Søndag morgen starter med morgenmad i roklubben (også bragt med
hjemmefra). Derefter sætter vi kajakkerne i vandet og ror hen til Tangeværket. Her er der en overbæring, men derefter går turen bare videre
på Gudenåen, forbi Bjerringbro, Ulstrup og Langå. Også på denne tur
plejer vi at være gode til at holde pauser.
Det er en tur som alle kan være med på. Første gang jeg var med,
var ca. 1 måned efter at jeg havde taget begynderkurset og det var en
super måde at få lidt mere rutine på og lære flere klubmedlemmer at
kende.
Så spring på den tur. Det fortryder du ikke
/Annemette
GLIMT #3 2012
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Kalender
Dato

Start
kl.

Uge 29

Måned

Juli
Klubtur til Högsbyn i Dalsland, Sverige
Ingen arrangeret torsdagsroning

12., 19., 26.

August
6

18

Børne-mandagsholdet. Start på efterårssæson

9

18

Børne- torsdagsholdet.Start på efterårssæsonen

8

19

Handicaproning - start. Herefter hver onsdag

11

9

Praktisk dag - tilmelding på opslag i klubhuset

12

Kajakrally i Randers: 5-års Jubilæumsrally

17

Fakkeltog i Randers Ugen. Tilmeld på opslag.

25

Det årlige klubmesterskab. Bemærk datoen!

September
2

Kajakrally i Tange

15-16

Løvfaldstur - se opslag i klubben

15-16

PaddleBattle Cup i Middelfart

17

18

Livredderprøve, Tirsdalens skole

19

19

Handicaproning - sidste aften i denne sæson

20

19

Torsdagsroning - sidste aften i denne sæson

23

Kajakrally i Viborg

30

PaddleBattle Cup i Horsens

Oktober
6

Standerstrygning og fest. Detaljer følger på opslag.

6

Lyserød Lørdag - detaljer følger. Se efter opslag.

Faste arrangementer sommer-efterår
HANDICAPRONING
Hver onsdag kl. 19 med start d.8. august til og med 19. september
Efter roningen er der fælles grillhygge
TORSDAGSRONING med rutineret roer
Fælles roning hvor der altid deltager en rutineret roer. Torsdage kl. 19
FÆLLES LØRDAGSRONING. Alle som har tid og lyst. Vi er klar i bådene kl.
13 og ror i grupper der passer til behov og evner. Bagefter er der sauna , evt.
badning i åen og fælles hygge.

14
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Vil du deltage i
Tour de Gudenaa 2012?
- så har foreningen bag det sagnomspunde kajak-løb Tour de
Gudenaa foretaget de første indledende manøvrer ved at offentliggøre dette års indbydelse til løbet!
Se indbydelse, klasser og distancer på
tavlen i klubben og på hjemmesiden.
Husk vi laver samlet tilmelding i klubben for alle klasser. Skriv dig på tilmeldingslisten på tavlen i klubben.
Derefter er det igang med træningen
for at at få nogle kilometer i armene....
og i bagen!
Er du førstegangs deltager anbefales
det at snakke med en af klubbens
erfarne roere som har deltaget i TdG
tidligere. De kan helt sikkert komme
med et par tips og tricks som er gode
at kende til mht valg af båd, tøj, spise +
drikke, træning. Dette uanset hvilken
distance du vil ro. Husk at få reserveret
båden, hvis du ror i en klubbåd.
TdG er for alle!
Dog skal du være opmærksom på, at
der kan forekomme bølger på søerne
ved hård blæst. Skal du ro den lange
etape på 120 km eller dameturen på 87
km bør du have min 600 km i armene
og i bagen, inklusive have roet et
par længere ture på ca 25 km, inden

løbsweekenden. Husk at der er tidsgrænse på disse distancer.
TdG-Classic på 57 km stiller ikke så
store krav hverken til din form eller
din hastighed. Denne distance kan de
fleste klare, da det svarer lidt til vores
begynder-tur fra Ulstrup og hjem bare
to dage i træk og med mange flere
kajakker på vandet.
TdG er et rigtigt hyggeligt, seriøst,
sjovt og underholdende løb. Samlet
deltagerantal ligger ofte på 600-700
søde, rare, snakkesalige, imødekommende, venlige og ligesindede
kajaktosser i alle bådtyper.
Kom og ro med. I år er det 45. gang
løbet afholdes!
Der bliver afholdt TdG info-møde i
klubben efter sommerferien.
/Steffen Madsen
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Stafetten: Bodil Nielsen
Så er stafetten nået til
mig. Jeg hedder Bodil Nielsen
og er en pige på vej mod de 57 somre. Jeg har 2 børn, en
pige på 32 og en dreng på 29 samt et barnebarn på 1 år.
Jeg bor i Randers Nordby.

Efter et bump på livets landevej i
vinteren 2006, ville jeg gerne i løbet af
2007 finde mig en hobby. Jeg forestillede mig noget med motion, frisk luft
og gerne med mulighed for at møde
nye mennesker. En sommer eftermiddag med en is nede ved stranden i det
sydlige Århus, ser jeg en kajakroer
der kom rundt om pynten nede ved
Moesgård strand. Da vidste jeg hvad
jeg ville.
Jeg kom i kontakt med kajakklubben
engang i foråret 2008, det viste sig
at jeg var heldig: der var en plads på
et specielt begynderhold i sensommeren. Jeg blev frigivet roer oktober
2008, så det blev kun til svømning den
første vinter.
Da sæsonen begyndte i 2009 benyttede jeg mig meget af torsdagsroningen
der startede efter standerhejsningen.
En anden rigtig god ting var handikap
roningen onsdag aften med efterfølgende grillpølser. Det har været en
fantastisk måde at komme ind i klubben på og lære de andre roere at kende,
samt at de kunne se hvad jeg var for en
størrelse. Det kan varmt anbefales.
16

GLIMT #3 2012

En af de store glæder, jeg oplever ved
handicaproninger, er ved opløbene.
Når de erfarne roere kommer susene
uden hensyntagen, på begge sider af
mig, så det vipper og gynger på vandet,
det nyder jeg, så føler jeg mig som en
del af helheden, som en af klubben.
Under den efterfølgende hygge med
grillpølserne bliver der også gerne
givet gode råd fra de erfarne roere -og
mange tak for det.
Men det gav blod på tanden til mere,
så det blev til et Havkajak kursus i
sommeren 2009. Der finder man
ud af at det er 2 forskellige teknikker man bruger, samt at der er noget
mere teori til den type kajakroning.
Det er dog endnu kun blevet til mange
dejlige ture op ad åen, både i sol og
regn.
Der har ikke været de mange ture ud
af fjorden, idet der er medstrøm ud i
starten, motorbåde og måske rygvind,

så hjemturen foregår i modstrøm og
måske modvind.
Jeg har et par år været hjælper under
Tour de Gudenå. Det har været spændende at være omkring sådan et stort
stævne, og det bliver forhåbentlig
ikke sidste gang.
Jeg tror at fordi jeg sådan nyder at
komme i klubben, ja så blev jeg i efteråret 2010 spurgt om jeg ville overtage
indkøbstjansen, og som I ved kunne
jeg ikke sige nej. Så opdager I der
mangler noget, må I meget gerne give
mig et praj.
Jeg vil se frem til i mange år fremover,
at sige ”hej” til mange af jer på turene
op ad åen.
Jeg har også fået en i familien interesseret i kajak. Hun roer nu i Struer kajakklub. De har sommerhus i Sverige,
så mon ikke det også kunne blive til en
tur rundt på en svensk skovsø?
Stafetten er givet videre til
Annemette Bering

Bodil (tv )og Anne Birgitte (th) øver makkerredning i havkajak
GLIMT #3 2012
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Livredder nyt

Af Anne Marie Pape

Vi er et lille team livreddere ved Kano- og Kajakklubben Gudenå der, hvert år
inden vintersæsonen går i gang i svømmehallen, aflægger bassinlivredderprøve.
I år er det den 17. og 24. september og har du mod og lyst til at være med på
holdet, er du meget velkommen. Sidste sæson havde livredderne mellem 2 og 5
vagter i svømmehallen. Det er vigtigt at vi er mange til at løfte opgaven og vi har
brug for at der er et par nye personer der melder sig på holdet. Desuden er her
en god mulighed for at lære førstehjælp og det er jo gavnligt for os alle, da vi også
i kajakken er omgivet af vand.
Vi mødes i et klasseværelse på Tirsdalensskole kl. 18.00 hvor førstehjælpen bliver
gennemgået. Vi øver hjerte – lungeredning og får svar på alle vores spørgsmål.
Kl. 19.00 går vi i svømmehallen hvor vi aflægger prøven. Hvis man er ny, er der
mulighed for at man kan øve sig den første mandag og tage prøven den næste
mandag.
For at bestå prøven skal man bl.a. lave et udspring og svømme 200 m, dykke til
bunden (3 meters dybde) 2 gange efter hinanden, redde en bevidstløs person op
af vandet i samarbejde med en hjælper, redde en panisk nødstedt og bestå en
prøve i førstehjælp. Instruktøren, der kommer fra Kærsmindebadet, er god til at
undervise os og guide os igennem forløbet.
Er det noget for dig så send en mail til pape.am@gmail.com

Kajakrally i Randers d. 12. august
5-års jubilæumsarrangement
Det bliver festligt
Her skal vi nemlig fejre 5 års jubilæum for kajakrally.
Der bliver frokost for alle deltagere, forældre og hjælpere i klubben,
samt diverse konkurrencer og andre aktiviteter.
Vi satser på at lave flagoptog med kajakker ned omkring vasen.
Når tiden nærmer sig kan du læse mere om arrangementet på vores
hjemmeside: www.kajakrally.dk
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Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV

