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Efterårsglimt
Klubformand Tommy Kjærr

Og så kom sensommer og efterår 
med en lang række aktiviteter og 
løb, de fleste omtalt i  
- nogenlunde - kronologisk ræk-
kefølge i det efterfølgende. Akti-
viteterne har i større eller mindre 
omfang også været omtalt og 
kommenteret på hjemmesiden 
og på facebook, men jeg synes 
alligevel, de skal omtales her, da 
det giver et godt overblik over og 
indtryk af de mange aktiviteter 
klubben har været indvolveret i 
siden sommerferien.

Umiddelbart efter sommerferien 
havde vi pudse-poler-altmulig-
dag. Og lige så få vi havde været 
før sommerferien, ligeså mange 
var vi denne gang! Det blev en 
dejlig effektiv dag, hvor der blev 
ordnet alt både stort og småt i og 
omkring klubben. Tusind tak for 
hjælpen til de mange fremmødte.

Sidst jeg skrev min klumme til Glimt var det fra Sverige under 
endnu en dejlig ferie sammen med klubkammerater hos Jan og 
Eva-Lena i Högsbyn. Og jo, turen går til Högsbyn også næste 
sommer. Det bliver 10. gang på lige så mange år, at klubben 
besøger feriecentret ved Råvarpen.
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Torsdagsroningen kom igang 
igen og Anne Marie tog tjansen 
med at ro sammen med de nye 
roere. Eller også sørgede hun for at 
en anden erfaren roer var på plads 
torsdag aften. Det har mange nye 
roere har været rigtig glade for.

Fakkeloptoget i Randers Ugen 
kom heldigvis op at stå igen i år. 
Der var ikke for mange deltagere 
(jeg havde heller ikke selv mulig-
hed for at deltage). Men der var 
heldigvis mange nok til at gøre en 
god figur på vandet og repræsen-
tere kajakklubben på iøjnefaldende 
vis i Randersugen.

Klubmesterskaberne, som vi 
normalt afholder lørdagen før TdG, 
havde vi placeret den 25. august af 
hensyn til DM-Marathon den 1.-2. 
september. Det faldt uheldigvis 
sammen med Vendelboløbet, så 
det var det (u-)muliges kunst. Far 
og søn Lanng og AP valgte Vendel-
boløbet og Lanng den Yngre roede 
sig til en fornem 2. plads i senior-
rækken. AP blev nr. 5 i sin alders-
gruppe og Lanng den Ældre nr. 17 
i sin gruppe (men det var også den 
største).

Ved klubmesterskaberne var alt 
ved det gamle. Brian Kragh viste sig 
endnu engang urørlig på herrenes 
5000 m og så blev der iøvrigt ellers 
roet for fuld kraft i alle de klasser, 

vi overhovedet havde mulighed 
for at sætte roere i og Esben havde 
travlt med at printe medaljeem-
blemer til alle vinderne. En dejlig 
eftermiddag med masser af hygge 
og kage. 

Og ved DM Marathon i Silke-
borg, hvor feltet nok var “lidt” 
skrappere end til klubmesterska-
berne slog Brian Kragh til med 
endnu 1. plads (+50) - superflot 
præstation og tillykke med det. Og 
ikke nok med det -  både Søren Ø. 
Ravn (U 12) og Henrik Bach (+50) 
roede sig til to fornemme 5. pladser 
i hver deres respektive klasser.

Efter sommerferien kom Kajak-
rally til Randers hele to gange. 
Den ene planlagt - den anden fordi 
Viborg af organisatoriske årsager 
meldte fra. Det skulle jo ikke gå ud 
over børnene, så Kajakrally-holdet 
i Randers trådte til og arrangerede 
nok en rigtig god Kajakrally-dag i 
Randers.

I eftersommeren fik vi - omsider - 
vores nye to-er fra Max. Den var 
til gengæld værd at vente på. Det 
foranledigede to af vore erfarne 
herre ener-roere til at sætte sig 
sammen i Zedtech-toeren, med det 
mål at ro Tour de Gudenaa i den!

Og det gjorde de s..! Sammen med 
7 andre roere fra Gudenaa stred de 

sig igennem en meget blæsende 
lørdag og en noget mildere stemt 
søndag. Alle roere gjorde det rigtig 
flot og Flemming Drescher “toppe-
de” klubbens præstationer med en 
fornem 2. plads i K1-master (+40).

I forbindelse med TdG har vi i 
mange år stået for Randers-delen 
på Justesens Plæne. Sidste år var 
Jørgen Lanng organisator, men han 
måtte melde fra i år. Så trådte et 
af vore tidligere medlemmer, Lars 
Simesen heldigvis til - tak for det! 
Han har tidligere stået for styringen 
af Justesens Plæne, så han havde et 
grundigt kendskab til opgaven og 
ville gerne give en hånd med igen. 
Det kneb dog lidt med hjælpere, 
men heldigvis havde allestedsnær-
værende Niels Ulrik (ja, ham igen!) 
tid eller måske rettere overskud til 
at ringe og spørge rundt. Og lige 
pludseligt var der masser af hjæl-
pere, så arrangementet på plænen 
blev afviklet i sædvanlig sikker stil.

I september sluttede også Han-
dicap’en og i år med en af de nye 
roere fra 2011 som vinder. Godt gået 
Karsten Boll. Det er ikke nemt at 
snyde de gamle “ræve”.
 
Tre uger efter TdG - ved VIKA-lø-
bet i Viborg - havde vi 6 roere med. 
Løbet havde desværre meget få 
deltagere (35), til gengæld gav det 
gode placeringer til vore roere ;-).

Så kom tidspunktet endelig, hvor vi 
skulle have udskiftet vores varmt-
vandsanlæg. Jeg havde valgt at 
skubbe det lidt, til en mindre travl 
periode af sæsonen, så derfor blev 
det først i uge 39. Det var - ifølge 
smeden - noget af et arbejde at 
få den 1000 l store beholder ind i 
det lille rum i styrketræningsrum-
met, men ind kom den! Anlægget 
blev efterfølgende weekend udsat 
for den ultimative prøve: At levere 
varmt vand til 65 “lyserøde” pi-
ger den 6. oktober. Og det bestod 
ifølge meldingerne prøven flot. Så 
nu krydser jeg fingre for, at vore 
varmtvandsproblemer er et over-
stået kapitel.

Sæsonafslutningen den 6. oktober 
blev en af de mest hektiske dage i 
klubben længe. Der var fire arran-
gementer lagt på en og samme dag. 
Denne dag kom Lyserød Lørdag 
til KKG, der var standerstrygning, 
standerstrygningsfest og sam-
men med denne: romsmagning! 
Da jeg ikke kunne være to steder 
på én gang, måtte jeg desværre selv  
nøjes med at deltage i den sidste 
del af dagen - den med mad og rom 
;-).

Lyserød Lørdag har vi nærmest 
overtaget helt fra Kræftens Be-
kæmpelse - men pyt med det, det 
tjener jo et rigtig godt formål. Og 
tilslutningen var forrygende i år. 65 
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piger stillede til start og skal man 
tro de efterfølgende kommentarer, 
var det et supergodt arrangement, 
som Jeanett - igen - havde stillet på 
benene. Stor ros til hende og hjæl-
perholdet for afviklingen af dette 
arrangement, som nu med rette 
kan kaldes en tradition i KKG!

Umiddelbart derefter var der stan-
derstrygnings, hvor Esben holdt en 
- efter sigende - prisværdig kort tale 
og selv sørgede for at hive stander 
ned og vimpel op (det kommer der 
af at overlade den tjans til andre..).

Vi havde i bestyrelsen besluttet at 
genoplive den gamle tradition med 
at lade standerstrygningen efter-
følge af en standerstrygningsfest 
og som et ekstra trækplaster denne 
gang indlægge et romsmagnings-
arrangement i festen. Det kunne 
trække medlemmer til! 42 var til-
meldt til spisningen og heraf havde 
32 tilmeldt sig romsmagningen. 
Det blev en ovenud hyggelig aften 
med rigtig god mad som Trine 
havde kreeret og rørt sammen med 
hjælp fra flere klubmedlemmer 
fredag eftermiddag. Den gode mad 
blev efterfulgt af et lærerigt roms-
magnings-arrangement (det havde 
Trine iøvrigt også lige klaret via en 
god bekendt), hvor vi fik lov til at 
smage en Kaptajn Morgan (så var 
vi nulstillet!) efterfulgt af 6 forskel-
lige rigtige rom. Tænk at et affalds-

produkt fra sukkerproduktion kan 
smage så godt! Alt i alt en supergod 
afslutning på sæsonen!

Sig nærmer snart december og der-
med klubbens julefrokost. Som 
anført på hjemmesiden finder den 
sted den 8. december. Her skal vi 
jo, blandt andet, igen have uddelt 
Bemærkelsesværdighedspokalen 
for den sjoveste eller mest specielle 
oplevelse blandt klubbens med-
lemmer. Jeg vil lige understrege 
at pokalen både kan uddeles til 
enkeltpersoner og til en gruppe, 
der har gjort sig særligt bemærket. 
Kom og vær med til festen - og til 
at høre de sjoveste historier fra året 
der gik.

Året slutter med nytårsroningen 
den 31. december. Vi ror kl. 12.00 og 
ca. kl. 14.00 serveres “boblevand”, 
øl og sodavand - og masser af kran-
sekage! Jeg håber rigtig mange af 
jer har tid og lyst til at deltage - og 
man behøver ikke ro, hvis vandet 
ser for koldt ud. Det drejer sig først 
og fremmest om at komme ned i 
klubben, ha’ en hyggelig eftermid-
dag sammen med klubkammera-
terne og sige tak til hinanden for 
2012 og ønske hinanden et godt 
2013. Vel mødt!

/Tommy
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Dato Start Måned
Oktober

29 19.00 Fuldmåneroning. Erfarne roerer deltager

November
3 9.00 Førstehjælpskursus. 

Opslag og tilmeldingsliste i klubben
28 19.00 Fuldmåneroning. Erfarne roere vil deltage

December
8 18.00 Julefrokost

Uddeling af bemærkelsesværdigheds pokalen 2013
Opslag og tilmelding i klubhuset

24 Juleferie: Svømmehal og skole er lukket
28 19.00 Fuldmåneroning

31 12
14

Fælles nytårsroning
Efterfulgt af boblevand m/u alkohol og kransekage 
i klubhuset

31 Juleferie: Svømmehal og skoler er lukket
Januar

1 19 Floorball. Skolens gymnastiksal er åben!

FASTE UGENTLIGE AKTIVITETER - EFTERÅR OG VINTER
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 
sauna og - måske - et bad  åen.

Kalender 

8 GLIMT  #4 2012                                    GLIMT  #4 2012 9



Søren

Stefan Steffen

Jeppe Henrik

 Nogenlunde sådan kan man vist 
godt betegne Gudenaa’s deltagel-
se til dette års Vika-løb i Viborg 
den 29. september!

2 børneroere, 1 ungdomsroer, 1 senior-
roer, 3 mastersroere fordelt på Søren, 
Stefan, Jeppe, Carsten, Steffen, Henrik 
og Mogens (fra Ry) var deltagerne fra 
Gudenaa. Vi syntes vi havde lidt tilbage 
i armene, som skulle brændes af inden 
den kommende standerstrygning og 
havde aftalt at deltage i Vika-løbet i 
Viborg.

Vi mødtes kl 10:00 lørdag formiddag 
for at pakke ”den gode gamle trailer” 
med kajakkerne. Ærgeligt nok var det 
et rigtig møg regnvejr imens. Men 
kajakkerne kom da på i yderst effektiv 
og hurtig stil og afsted det gik mod Vi-
borg. God timing for det hele passede 
med, at vi kunne læsse kajakkerne af i 
god ro og mag ved Viborg Kajakklubs 
græsplæne. Spise en banan eller to, 
hente bådnumrene og svinge rullen 
med gaffa-tape et par gange, hygge-
snakke med dem man kendte fra andre 
klubber og ellers klar til infomøde kl 
11:30. Heldigvis var vejret nu noget 
bedre, endda til tider med blå himmel 
og sol. Væk var regntøjet og paraply-
erne.

Banen skulle roes som 4km rundbaner 
fordelt på både Søndersø og Nørresø 

med det antal omgange som det nu 
passede med ens løbslængde 4 km, 
8 km, 12 km, 16 km eller 20 km. Der 
var lidt forvirring under briefingen 
vedrørende hvor mange gange man 
skulle rundt på Nørresø hvor også start 
og mål var. Men vi blev dog alle enige 
til sidst heldigvis.
 
Første start var kl 12:30 så der var god 
tid til omklædning og opvarmning 
samt at hælde væske både indenbords 
og udenbords. 

Henrik havde åbenbart ikke så me-
get tilbage i armene han skulle have 
brændt af, for han måtte have hjælp 
fra sin fætter Mogens fra Ry. De skulle 
nemlig ro i to’er kajak, i klubbens kap-
to’er ”Makker”. 

De havde trænet sammen hele to 
gange i år i den. De mente nok det 
skulle gå alt sammen, lige indtil Rolf 
Nikolajsen og Max dukkede op med 
nok en anden kap to’er under armen. 
De stillede nemlig også op i 20 km 
masters klassen.

Jeppe var i sin for nyligt købte kap Zed-
tech P2 og Stefan i sin også for nyligt 
købte kapbåd. Så der var udfordringer 
nok for de herrer. Selvom vejret var 
helt godt, blæste det nemlig noget op 
med de byger som kom engang imel-
lem. Til tider blæste det endog rigtig 

Vi kom, vi roede, vi sejrede!
Af Steffen Madsen

GUDENAAS 
GÆVE GUTTER
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Henrik og Mogens på podiet mens 
de venter på medaljehøsten

meget og som dagen gik, kom der flere 
og flere buler på vandet. Bedst som 
man troede man skulle have en helt 
rolig dag på vandet endte det med 
kraftig henholdsvis modvind, sidevind 
fra begge sider, medvind, medbølger, 
modbølger og sidebølger fra begge 
sider fordi det jo var en rundbane. Til 
gengæld var der jo ingen strøm siden 
det er på en sø, det var da altid noget!

På vandet med os alle for at varme 
op og lige på hver sin måde ”mærke 
vandet”, teste drikkeposen og gps’en 
inden start.
Starten gik og allerede efter de første 
500 m var feltet delt i to. Turbåde 
bagerst og kapbåde forrest som altid. 
Hvem der da bare kunne finde ud at 
ro sådan en kapbåd! Igen kunne man 
se fordelen i at kunne lave en hurtig 
start. Til gengæld får de hurtige jo 
ikke fornøjelen af at ro i den blandede 
mængde af hækbølger!

Efter de to omgange på Søndersø var 
placeringerne vist allerede ved at være 
fordelt. Tilbage var så omgangene på 

Nørresø, hvor man lige skulle hu-
ske ikke at ro indenom målbøjen for 
tidligt. Det betød nemlig diskvalifice-
ring! Det var med at tælle omgangene 
rigtigt. Det er jo godt man har en gps 
som kan holde styr på kilometerne for 
een og man i stedet kan nøjes med at 
fokusere på at være træt i armene.

Omgang for omgang kom de gæve 
gutter fra Gudenaa i mål og så både 
trætte og glade ud. Et varmt bad og en 

hurtig omklædning og så ellers i gang 
med den obligatoriske madpakke samt 
kaffe og kage. Der var endda mulighed 
for at købe sig en grillpølse, hvilket var 
et stort hit blandt de sultne kajakroere. 
Vi var vist også omkring kagebordet 
mere end een gang. Virker som om det 
der med kagespisning er et stort hit 
også i andre kajakklubber!

Til præmieoverrækkelsen trak skyerne 
desværre sammen og himlen blev no-
get grå. Som for landmændene gjaldt 
det om få høsten i hus inden regnen 
– medaljehøsten i vort tilfælde. For 
det blev til ikke mindre end 5 medaljer 
til Gudenaa: førstepræmie til Stefan, 
andenpræmie til Søren, førstepræmie 
til Jeppe, førstepræmie til Steffen, 
andenpræmie til Henrik og Mogens. 
Sådan!

Carsten havde ikke haft lyst til at ro ef-
ter en placering fordi han var mere fo-
kuseret på at vinde den kajak som var 
lodtrækningspræmien. Selvom Carsten 
var rigtig meget fokuseret under lod-
trækningen, vandt han den desværre 
ikke, men stor ros for indsatsen.

Efter medaljehøsten var i hus kom 
regnvejret. En ordentlig efterårsskyller. 
Nå pyt, der var jo mere kage inden-
dørs…..

Regnen stilnede af og med ondt i ka-
gemaven fik vi pakket den gode gamle 
trailer igen og vendt snuden mod 
Randers. I bilen sad vi og var glade for 
vores placeringer. Snakkede da også 
om at der vist egentlig ikke havde væ-
ret ret mange med og det derfor havde 

været rimeligt overkommeligt at vinde 
vores respektive klasser. Men det skulle 
nu ikke holde os tilbage for at nyde 
sejrens sødme………den er god nok: 
Gudenaa’s gæve gutter kom, de roede 
og de sejrede!

Øhh for resten: Der var ledige pladser 
på traileren, der var plads i bilerne, 
der var plads på vandet, der var kaffe 
og kage i overskud, det var både sjovt, 
hårdt, udfordrende og hyggeligt.

Hvorfor var det nu lige at du ikke var 
med? Dejligt, du gerne vil med næste 
gang der er et løb -  det er da en aftale! 
Vi ses.

Tak til fotograferne til dette nummer af Glimt: Jeanett, Linda, 
Niels-Ulrik og Trine.

Og husk: 
Jeg modtager gerne, meget gerne, fotos til bladet. 
Men da de skal trykkes skal de være mindst 1  - 1,5 Mb. Mange 
smartphones klarer det fint! Og begynd endelig ikke at redigere i 
dem!
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 Personligt synes jeg, at fællesskabet i 
vores klub er godt. Men hvorfor? Hvad 
er forskellen på vores klub og andre 
sportsklubber? Egentlig tror jeg ikke, 
at svaret er så svært at finde. 
Efter en hård træning tager man ofte 
hjem, men her er det anderledes. Når 
den hårde, lange og ofte våde træning 
på Gudenåen er slut, tager vi ikke 
hjem. I stedet bliver der badet i Gu-
denåen, gået i sauna, spist og grinet. 

Og selvom efteråret går sin gang, 
og rosæsonen slutter, slutter vores 
træning ikke. Vi træner sammen flere 
gange om ugen, inde og ude, og ser 
derfor en del til hinanden gennem hele 
året. Der er altid mange, der deltager 
i vores træning, og jeg håber, at alle 
føler sig lige så velkomne og godt tilpas 
i klubben, som jeg gør.
 
På grund af vores fællesskab, der 
strækker sig over alle aldre, kan jeg 

rigtig godt lide at tilbringe min tid i 
klubben. Jeg er altid glad, når jeg kom-
mer hjem igen. 

En anden god ting ved klubben er, 
at der er så mange muligheder for at 
dyrke forskellige varianter af motion. 
Selvom roning selvfølgelig er det es-
sentielle, er der også tid og mulighed 
for at træne sin krop på mange andre 
måder bl.a. ved styrketræning og 
svømning. Dette gør også, at der er 
plads til mange mennesker med for-
skellige interesser, hvilket blot er rart. 
Jeg synes, det er vigtigt med et godt 
fællesskab, og det er i hvert fald noget, 
som vi besidder.

- Line Schjønning Mikkelsen, 19 år
(Kammeratskabspokalen 2012)

Kammeratskabspokalen

Efter  at have modtaget Kammeratskabspokalen 2012 
synes jeg, at et indlæg om fællesskabet i klubben ville 
være passende.  
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Mine drenge roede lidt på ungdoms-
hold, men det varede desværre ikke 
ved, så i dag er der ikke nogen af dem 
der ror.

Jeg blev derimod meget grebet, både 
af kajakroningen med alt hvad den 
indebærer af fine naturoplevelser og 
god motion, men også af det klubliv 
der var og er. Jeg oplevede en klub 
hvor man blev taget godt imod og der 
var altid nogen hjælpsomme og søde 
mennesker. Jeg synes det er fantastisk 
at deltage i et fællesskab, hvor alder, 
køn og social position ikke betyder det 
fjerneste.

Især har Erik ”Gammelnok” betydet 
rigtig meget for mig i starten af min 
kajak-karriere. Erik fik mig hevet med 
til mange ture rundt i landet, til fuld-
måneroninger og fakkeloptog og meget 
mere. Han var altid hjælpsom og klar 
til at tage en tur med på vandet. Rigtig 
trist at vi mistede ham. Jeg savner ham 
jævnligt og engang i mellem tager jeg 
en tur i hans kajak og sender ham en 
lille hilsen derfra. 
Jeg blev ret hurtigt medlem af vores be-
styrelse (hvilket også var Gammelnoks 
skyld). Det er rigtig sjovt at være en del 
af bestyrelsen og være med til at forme 

Stafetten
Annemette Bering
Mit liv i Kajakklubben startede engang i 2003, hvor en af mine søn-
ner ytrede ønske om at padle lidt rundt nede i Gudenåen. Det blev til 
en snak om kajakroning og det endte med at jeg og min familie alle 
tog et begynderkursus i august 2003.

klubben. Det er der er gået mange hyg-
gelige timer med  så jeg hænger stadig 
fast. Hver gang jeg er på valg, overvejer 
jeg om ikke det er tid at stoppe, men 
endnu er det ikke blevet til mere end 
overvejelser og så er det jo dejligt at der 
er nogen rare medlemmer der synes 
jeg skal fortsætte. Tak for det.
 
Andet år i klubben begyndte jeg at ro 
to’er med Flemming med det sigte at 
vi skulle ro Tour de Gudenaa sammen. 
Det var vildt sjovt at ro to’er og vi træ-
nede en hel del. Desværre holdt min 
skulder ikke til det, så et par måneder 
før Touren måtte jeg kapitulere. Det 
blev en laaang og sej optrænings-
proces, hvor jeg fik lagt blokader og 
genoptræningsprogrammer m.m. og 
hvor jeg kun klarede meget begrænset 

roning. Blev det til 100 km på vandet, 
var det stort.
De sidste par år, er det dog gået rigtig 
fint fremad. Nu kan jeg igen ro lange 
ture og det er så fedt. Jeg har i år 
deltaget i handicap i toer med Bo. Jeg 
er helt pjattet med at ro toer. Det går 
hurtigt og så er det hyggeligt at være 
2 til at ro. Tror altid det vil være min 
yndlings roning.

Fremover er jeg sikker på der venter 
mange dejlige oplevelser med kajak-
klubben.  Der er vores årlige Sveriges-
tur, som efterhånden er et ”must”, der 
er fuldmåneture, løvfaldsture, handi-
cap, lørdagsroning  og mange andre.
 
Stafetten sender jeg videre til Karin og 
Søren 
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Henrik Leth ved kontrolbordet

Inden vi helt var klar over at 
lørdag den 6. oktober blev 
klubbens absolut mest arrange-
mentstunge i år, kom jeg til at 
nævne, at jeg gerne ville arran-
gere en romsmagning i klubben, 
evt. i forbindelse med stander-
strygningsfesten. 

Der var lige et par ekstra overvejelser, 
da vi fandt ud af  at Lyserød Lørdag 
også faldt den 6. oktober, men når 
man er i gang, kan man jo ligeså godt 
give den hele armen, og det gik da 
også over al forventning.

Jeg kender ikke den sædvanlige 
tilslutning til klubfester i Gudenaa, 
men kalkulerede med at vi nok kunne 
samle ca. 20 til romsmagning – og 
så kunne jeg jo ligeså godt lige bikse 
en gryderet sammen, det er jo ingen 
sag til 20 mennesker. At det så endte 
med 42 deltagere til spisning og 31 
til romsmagning, krævede liiige et 
par ekstra hænder, men heldigvis 
stod Anne, Conni og Bodil klar til 
at hjælpe med madlavning fredag 
eftermiddag. Og efter 6 kg kylling, 3 
kg gulerødder, 1 ½ kg løg var snittet 
og skrællet og puttet i noget karry og 
2 kg ris kogt, var der styr på den del.

Næste gang der skal laves mad til så 
mange mennesker i klubben, kan 

jeg anbefale at medtage et par ekstra 
kogeplader!

Efter at have spist godt med Caribisk 
kyllingegryde til at lægge bunden, star-
tede romsmagningen. Til at afholde 
smagningen var jeg blevet anbefalet 
Henrik  Leth, som har firmaet Sma-
geVin.dk. Henrik sørgede for alt der 
hørte til smagningen, og havde også 
medbragt nogle flasker til salg, som 
man kunne købe via hans medbragte 
webshop, det var godt tænkt, for der 
blev da solgt nogle flasker efter smag-
ningen.

Vi lagde ud med en Captain Morgan, 
”sådan for at nulstille” – det syntes 
mine smagsløg ikke om, og heldigvis 
var det tilladt at hælde ud.

Til smagning fik vi en overordnet viden 
om produktionen af rom. Måske det 
havde været en fordel at have haft 
adgang til præsentationen Henrik 
viste, for det er vist ikke det hele der 
har hængt ved.  Men det var ganske in-
teressant, og der er meget mere viden 
at hente på nettet hvis man er mere 
interesseret. 

Vi smagte :
Sankt Thomas: A.H. Riise Royal Da-
nish Navy Rum, 40%
British Guyana: Rum Nation - Deme-
rara Solera N. 14, 40%
Peru: Ron Millonario Solera 15 år Re-

Standerstrygning og romsmagning
Af Trine Jørgensen

serva Especial, 40%
Dominikanske Republik: Opthimus 
Ron Dominicano 18 år, 38%
Jamaica: Jamaica Rum 1992 Vintage 
Split Single Cask 14 år, 45%
Guetemala: Ron Zacapa Centenario 
Solera 23 år, 40%
samt en portugisisk bourbon som 
havde samme karakteristika som 

rom. Det var så minimum 7 genstande 
… hvilket gav en mere og mere løftet 
stemning, og Henrik havde nok lidt 
svært ved at få ørenlyd til sidst.

Men jeg fornemmede at alle havde 
en god aften, nogle synes om rom og 
andre ikke, men næste gang prøver 
vi bare noget andet. Jeg skrev med 
Henrik efter smagningen for at sige tak 
for en god aften og hans tilbagemel-
ding var ”Selv tak  Jeg havde en rigtig 
hyggelig aften. Der var mange søde 
mennesker og en varm atmosfære. Så 
det var en fornøjelse at besøge jer”

Jeg vil bare sige tak for opbakningen 
og hjælpen, det er jo ingen sag at lave 
arrangementer når så mange har lyst 
til at give en hånd og være med – også 
tak til oprydder-holdet … hvem det så 
end var, det var i hvert fald dejligt ikke 
at skulle røre en finger da jeg var forbi 
søndag eftermiddag 
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55 kvinder var tilmeldt ved fristens 
udløb, og endnu 10 kom til på dagen, 
så vi havde 65 roere på vandet til start. 
Og sikke et syn! For at peppe løbet 
lidt op, og gøre lidt ud af, at det jo er 
Lyserød Lørdag, havde vi udlovet en 
præmie til 'Mest Lyserøde Deltager'. 
Og jeg skal love for at fantasien havde 
fået frit spil. I startfeltet så man alt fra 
lyserøde strutskørter, lyserøde hår-
bånd/sløjfer, lyserøde hatte og trøjer, 
og ikke mindst et flot syet overtræk i 
lyserødt tyl! Fantastisk syn!

Vi fik sendt damerne afsted på ruten, 
der var hhv. 8 og 16 km. Der roes en 
rundstrækning ved klubben på 4 km, 
og den roes så det antal gange man 
orker, så vi havde også et par deltagere 
der roede 12 km i år. Der hvor man 
ikke er i tvivl om, at det er et rent 
kvindeløb er når startfeltet ligger klar. 
Vi kunne høre en livlig 'kvidren' fra 
hele feltet, ikke noget man normalt 
hører så meget fx til et Havneræs, men 
det var rigtig dejligt, og et tegn på at 
der blev hygget. Der blev højlydt talt 
ned til start, og så var de afsted.

Vi var rigtig heldige med vejret, når 
man tænker på hvor træls det havde 
været i ugen op til (og ikke mindst i 
dagene efter...). Spejlblankt vand og 
tørvejr. Solen kiggede endda lidt frem 
af og til, så det kunne ikke være bedre.

Heldigvis kommer alle jo ikke i mål på 
samme tid, så vores omklædningsfaci-
liteter kunne lige klare presset, selvom 
herreomklædningen også måtte tages 
i brug. Derefter stod den på hygge i 
stuen, med frisksmurte sandwiches og 
kage i lange baner. Kagerne var spon-
soreret af en del af klubbens medlem-
mer, og mange tak for det - det er ved 
kiosksalget at vi lige laver det sidste 
overskud på arrangementet, så det er 
dejligt at så mange bakker op.
Apropros overskud, så havde de to 
andre arrangementer i hhv. Nordsjæl-
land og på Fyn færre deltagere i år end 
sidste år, så vores samlede overskud 
er desværre blevet mindre end sidste 
år, hvor vi afleverede ca. 33.000 kr. til 
kampagnen. I år er det blevet til et 
overskud på ca. 21.254,24 kr. og det 
synes jeg også er rigtig flot. 

Mange, mange tak til alle jer der frivil-
ligt kom og hjalp til med at få arrange-
mentet til at køre. Jeg synes jeg hørte 
at folk generelt var meget tilfredse med 
løbet, og arrangementet som sådan, og 
det er jo helt og holdent jeres fortje-
neste. Jeg har allerede givet tilsagn til 
DKF om, at vi gerne vil afholde arran-
gementet igen næste år, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen, det bliver nok 
den 5. oktober 2013!

/Jeanett

Lyserød lørdag Klubmesterskaber 2012
Årets klubmesterskaber var i år 
flyttet en uge frem, da DM blev 
afholdt i weekenden før Tour de 
Gudenå. Det betød til gengæld, at 
der var sammenfald med Vendel-
boløbet, hvor flere klubmedlem-
mer deltog

5 km
Klokken 12 gik starten, - 5 km med fælle-
start med samme rute som til handicap.
Vor klubmester gennem en årrække, Brian, 
er jo i superform og vandt suverænt atter 
klubmesterpokalen. Flemming kom ind 
som en klar nummer 2. Der var kamp til 
stregen mellem Jeppe og Steffen i en meget 
spændende supersprint, som Jeppe vandt 
med blot få centimeter. Carsten, Peter 
Schmidt, Tommy og Esben tog de følgende 
pladser.
Damerne kæmpede bravt i den hårde 
konkurrence. Heidi genvandt klubmester-
pokalen med Trine og Anne Marie på de 
følgende placeringer. Gitte blev nummer 4, 
mens Annemette, som ikke alene kæmpede 
med konkurrenterne men også med en 
masse grøde, som hun måtte ro sig ”i pit” 
for at få fjernet, lukkede klassen.
Stefan og Thomas var de eneste i ungdoms-
klassen – og gennemførte de 5 km i fin stil 
og i dén rækkefølge.

500 meter
Efter en kort pause var det tid til 500 meter 
med start opstrøms, hvor Jeanett på en bro 
styrede de to starter, og mål ved klubben. 
Med ren nødsituationsproceduce var det 
kvinder, ungdom og børn først – med 
mændenes start derefter. 
Regnen begyndte at sile og hjælpere og 
heppere på bredden fandt paraplyerne 
frem.

Kvinderne holdt rækkefølgen: Heidi, Trine 
og Anne Marie. Derefter Annemette og 
Susse.

I ungdomsklassen tog Christine og Stefan 
de to pladser, mens Esben tog børneme-
daljen. Lugter det lidt af nepotisme at alle 
formandsungerne tager medaljer? Næh – 
for de stillede op og vandt!
Knap var første start kommet over den 
imaginære målstreg foran mine tæer, før 
mændene nærmede sig i alt hast. På her-
residen blev det de samme tre i spidsen: 
Brian, Flemming og Jeppe, med d´herrer: 
Carsten, Chris, Tommy, Steffen og Peter S. 
efterfølgende.

Undskyld!
To begyndere, Ina og Freddy, stillede op i 
begynderklassen for hhv. kvinder og mænd 
i både 5 km og 500 meter. Jeg undskylder 
meget, at der gik kludder i mine papirer, så 
Ina og Freddy blev glemt under medaljeud-
delingen. Det er helt og aldeles min fejl – 
medaljerne venter selvfølgelig – og jeg gi´r 
en øl ved en given lejlighed. Det var dejligt 
at I stillede op, flot roet og velkommen i 
klubben!

Kage i tørvejr
Lige efter at løbet var afviklet holdt det op 
med at ”regne lidt” – og det begyndte at sile 
ned. Så mange roere gik hurtigt i bad og 
lysten til at lege videre var begrænset. Hel-
digvis var der masser at dejlig kage – blandt 
andet Steffens flotte grønne klubkage med 
Gudenå´s logo - og rigelig med kaffe og 
te, så snakken gik og Tommy afsluttede 
arrangementet med at uddele pokaler og 
medaljer under store klapsalver. 

/Tove

For nu 3. år i træk har vi afholdt kvindekajakløb til fordel for Kræftens Bekæm-
pelses kampagne Støt Brysterne. Og for 3. år i træk har vi oplevet en tilgang i 
antallet af tilmeldte. Hvor er det dejligt.
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Fødselsdag og Løvfaldstur - bedre bliver det ikke

Den dejligste løvfaldstur i 64 år

Linda, Jette og Poul havde lovet mig 
at vi skulle følges over Tange sø, langs 
venstre bred, fordi vinden var i vest.

Men kort inden vi skulle ud på søen 
var alle mine kræfter  væk. Arme så 
slatne som bayerske pølser, svedig 
pande og lyst til bare at sove. Heldig-
vis var der tæt ved mundingen blevet 
bygget en helt ny bådebro, med bænke 
og lidt overdækning. De andre kunne 
godt se den var gal med mig, så jeg fik 
en hel del af deres lager af energibar, 
chokoladekage, bananer og vand, 
vand, vand. Vi nød vist alle pausen! 
Dagen sluttede hvor den skulle, med 
stille vand og gylden sol, så vi både 
kunne gå i sauna, tage en dukkert i 
søen, lidt mere sauna og lidt mere sø. 
Jette sørgede for at traditionen med 
at blive brændmærket på saunaovnen 
blev holdt ved lige. 

Annemette havde hovedretten med: 
aldrig smager en lasagne så godt som 
efter godt 35 km i kajak. Desserten 
klarede Poul: crème brulée med 
friskgrillet rørsukker på toppen (eller 
’crème catalan’, som han fortalte os, 
der var nemlig orangesirup i). Hva’ si’r 
I så?

Søndag morgen var bare smuk! Diset 
og let sol. Men det var jo også derfor 
jeg var med. Som tak blev jeg vækket 

med fødselsdagssang. Vandet var per-
fekt til en dukkert i søen, og derefter 
var der morgenbord pyntet med flag og 
hvad ellers hører til en 64-års fødsels-
dag.
Nu fik vi selskab af Jeanett, Eigil, Eva 
og Ina som roede med resten af turen.

Ved campingpladsen i Langå blev vi 
vinket ind til bredden af Annemette og 
Eva. Her, midt i det grønne, lå den dej-
ligste kagekone med tændte ”tillykke-
lys” og iklædt alskens spiseligt bling-
bling. Hun lignede mig, bortset fra 
håret som var langt og brunt, fordi ”Jeg 
kunne ikke finde noget gråt lakrids”, 
som bagermester Annemette sagde.  

To af vore klubmedlemmer: Henning 
og Peter  S. var roet os i møde og del-
tog i festen.

På andendagen tænkte jeg ikke det 
mindste over kræfter der slap op. Men 
distancen var jo omtrent den samme! 
Godt 35 km. Eneste forskel var at på 
førstedagen ventede den berygtede 
Tange Sø forude. Jeg har altid kun hørt  
en masse skidt om den og aldrig før 
roet på den. Mine kræfter svigtede om-
trent ved udmundingen til søen. Det er 
jeg sikker på jeg kan lære noget af!

Jette har allerede reserveret overnat-
ningsplads til os i Tange september 
2013!

Vi var 6 roere som satte kajakkerne i vandet ved Silkeborg. Det reg-
nede let, men aldrig mere end vi kunne nå at blive tørre inden næste 
byge. 

Af Anne Birgitte
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Løvfaldstur:  morgenmad i Tange Roklub

Steffens klubkage til
Klubmesterskaberne 2012

De lyserøde Gudenaa-kvinder til 
”Støt Brysterne”- løbet

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Viborgvej 34,1, 8920 Randers NV


