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Eftersommerglimt
Af Tommy Kjær
Første torsdag stillede15 roere op og
alle klarede øvelserne i fin stil, selvom
de fleste nok godt kan øve lidt videre
på sidelænsroning - men hvem kan
ikke blive bedre til det :-). Næsten dobbelt så mange har nu klaret prøverne.

Kære medlemmer!
Ja, det blev ikke noget uforglemmeligt
forår og ej heller en uforglemmelig
sommer - rent vejrmæssigt (selvom
den sidste uges tid rettede lidt op på
det). Det har selvfølgelig ikke afholdt
klubben fra at have gang i en masse
aktiviteter.
Siden sidst har vi afholdt de resterende begynderkurser og selvom flere af
fjordturene blev aflyst på grund af
blæst, har det igen været fire vellykkede kurser og jeg håber og tror at rigtig
mange kursister efterfølgende har
valgt at melde sig ind i klubben.
Som noget nyt i år havde vi informeret
de nye roere om at EPP2-prøven var
en del af kurset og de første runder er
afholdt. Og hvis man skal dømme efter
fremmødet ser denne udvidelse af begynderkurset ud til at have slået an.

Sidste søndag i maj afholdt vi for fjerde
gang Randers City Kajak Marathon.
Der var - igen - over 50 deltagere, som
bagefter udtrykte stor ros til klubben
for et velafviklet arrangement. I år havde vi ingen tovholder på planlægning
og afholdelse af arrangementet, men
vi er heldigvis ved at være ret rutinerede i afholdelse af den slags løb, så alt
forløb rigtig fint selvom vi var lidt pressede i dagene og ugerne op til løbet.
Stor tak til jer, der trak det store læs
før løbet og på løbsdagen - godt gået!
Så blev det midsommer med jubilæer,
fest og bål. Vi har i år ikke mindre end
tre jubilarer; Finn med 25 år, Brian K-F
med 40 år og Henrik Bøcher med 50
år! Finn og Henrik blev behørigt fejret
denne dag, men Brian var forhindret det retter vi op på ved en senere lejlighed. Og så var der fest og afbrænding
af et passende størrelse bål, der ikke
var i fare for at brænde bevoksning og
klubhus af…
Sommerferien kom og turen gik til Sverige, til Högsbyn igen selvfølgelig. Og
hvor det var blæsende og køligt i Danmark kom vi op til nærmest ideelle roforhold med overvejende stille vejr

Forsidebillede
Alex Buchave Møller på vej i mål i pragtfuldt rovejr ved Kajakrally i Nibe.
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(=næsten ingen bølger), sol og ca. 20
grader om dagen. Kun om aftenen drillede en regnbyge af og til. Og hvis der
var optræk til blæst satte vi bare Henrik
Bach til at pakke windsurfer-grejet frem
- så lagde vinden sig :-).
Eftersommer og efterår er også i år
fyldt med aktiviteter. I lørdags var der
Store Legedag hvor mange medlemmer fik prøvet - og overskredet - grænsen for balanceevnerne. En go’ dag
som jeg kun kan opfordre til at man
benytter sig af. Og lørdag den 15. genoplivede vi Åbent Hus, som var klubbens bidrag til Randersugen i år.

tioner om disse og andre arrangementer kommer løbende på hjemmesiden
og i nyhedsmails.
Projekt indhegning af vores område har
været ferieramt, men jeg håber snart at
kunne komme med mere - positiv - nyt
herom. Myndigheder og interesseorganisationerhar sagt go’ for projektet, så
nu skal vi have finansieringen på plads
og det kræver nok den del drøftelser
med kommunen.
Vel mødt til et efterår fyldt med aktiviteter i kano- og Kajakklubben Gudenaa.

Og så går det ellers slag i slag med
klubmesterskaber (29. august), Tour de
Gudenaa (5. september), Pudse-Polérdag (12. september) og Lyserød Lørdag med Kvindeløb, standerstrygning
og fest! (3. oktober) Nærmere informa-
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50 år i kajakken
Af Henrik Bøcher Nielsen

”Er du 12 år
gammel og kan
du svømme 200
meter, så kan du
blive medlem”
sagde Otto Hvid
da jeg spurgte
om jeg kunne få
lov at ro kajak.
”Jeg er kun 10 år, men jeg kan godt
svømme 200 meter” svarede jeg og
rakte svømmebeviset frem.
”Så kom igen næste år, så må vi give
dig dispensation for det år du mangler”.
Jeg tror Otto Hvid var lidt duperet over
det med svømmebeviset. Det var der
ikke så mange der kunne prale med
dengang. Skolesvømning var ikke rig-

tigt kommet i gang, men jeg havde året
forinden gået til svømning hos fru
Spånhede på Gudenåbadet. Gudenåbadet lå der hvor kajakklubben ligger i
dag. Når ham på vippen har sprunget
lander han ca. der hvor grillen står om
onsdagen til handicap. Det er det store
sportsbassin. ”Sporten” som det hed.
Så var der 2 mindre bassiner.
”Skoleren” og ”Pisseren” som de blev
kaldt på godt randrusiansk og endelig
var der ”Skråeren” som var en efterligning af en strandbred hvor vandet bliver dybere og dybere.
Bassinerne blev fyldt op med åvand,
forsøgt renset og tilsat lidt klor. Det virkede måske meget godt i 1936 hvor
anlægget åbnede men i 60’erne hvor
åen var blevet til et stort kloakafløb for

Gudenåbadet
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byer, slagterier og anden industri langs
åen og mange fisk endte med bugen i
vejret, så skulle der nok lidt mere klor
til.
Nå, men det var altså her jeg mødte
hver tirsdag og torsdag eftermiddag for
at lære at svømme hos fru Spånhede.
Hun tog os med ind i det lange træskur
uden vinduer, hvor vi skulle have
tørsvømning. Placeret på bænke langs
væggen sad vi så og øvede os i de
svære svømmetag inden vi gik udenfor
til ”skoleren” og hoppede i det kolde
vand.

Sikke dog et fuldstændig fantastisk forrygende fartøj, som kunne styres og
sejles af en mand, og man kunne selv
sejle fra Randers til Fladbro i sådan en
smart båd. Og så var det måske endda
indenfor rækkevidde. Og der stod Gert
så på træbroen, og med sin pagaj holdt
han nonchalant kajakken der lå i åen
en meter under ham, mens han snakkede løs med mine lidt ældre kammerater.

Jeg dristede mig til at spørge om jeg
måtte prøve en tur. ”Ja, ja, du kan bare
sætte dig ned” svarede Gert og på vej
ud over bolværket spurgte jeg hvordan
Sæsonen startede sidst i april hvor
jeg skulle komme derned. ”Nå nej” svavandtemperaturen var 14 – 16 grader. rede Gert ”du må nok hellere komme
Bademesteren noterede hver dag tem- en tur ned i klubben en dag og få en
peraturen for både luft og vand på nog- prøvetur. Det er bedst om onsdagen så
le sorte tavler der hang ved siden af
er formanden der”.
uret.
Jeg mødte op en onsdag, fik en snak
Da sæsonen var slut fik jeg et svømmed formanden Otto Hvid og startede
mebevis som jeg kunne tage med ned i med at ro kajak i april måned året efter.
kajakklubben. Gudenåbadet lukkede
først i 1971 da ”Kærseren”, for nu at
Jeg startede med at ro i en grøn Slenblive ved randrusianske øgenavne, åb- der. Det var en meget tung glasfiberkanede.
jak jeg ikke selv kunne løfte ud, men
der var hjælpsomme folk i klubben. Det
Jeg er vokset op i Sjællandsgade lige- var dog svært for en lille splejs som mig
som andre store roere som Bjarne Tan- at få den båd i fremdrift, men jeg fik
ge, Johnny Schmidt og Brian Kragh
lært at ro, og deltog også i mit første
m.fl. Det var et børnerigt kvarter denhandicap i tiden 52:05.
gang. Der var altid nogle store man
kunne se op til og nogle mindre man
Året efter købte jeg min egen kajak. En
kunne passe på, og vi fik lov til meget. noget medtaget Sprinter fra Struer Kajakbyggeri. Den havde været med til
Bl.a. fik jeg lov til som 10 årig at tage
EM i Duisburg i 1959, muligvis med
på cykeltur en søndag formiddag med Erik Hansen i sædet, det vides dog iket par lidt ældre kammerater til Fladbro ke. Senere skiftede kajakken ejere et
– datidens store udflugtsmål. På plæpar gange, og en af ejerne var ret ligenen i Fladbro mødte vi så Gert Tange
glad med det flotte håndværk og den
en af de lidt større drenge fra gaden.
smukke finer, og kajakken led en del
Han var kommet til Fladbro i kajak
overlast.
sammen med en kammerat. Dem faldt
vi så i snak med og jeg var helt solgt.
Jeg fik kajakken og en medfølgende
Liminatpagaj for 350 kr. Sidenhen fik
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jeg kittet nogle dybe revner og limet
noget understøtning i agterdækket. Jeg
har roet i den indtil for en 4 år siden
hvor jeg lagde den på hylden, da den
trængte til den helt store overhaling.
Det fik jeg ikke gjort, men jeg har lovet
mig selv at det skal være i år, den skal
gøres kampklar.

nogle signalkugler der var hejst op i en
mast, men vi vidste ikke helt hvad det
betød, om de var rustet fast og om man
reelt kunne stole på dem. Det fandt vi
så ud af da vi hørte følgende 3 lyde i
nævnte rækkefølge; bang, pfiiie, blopf;
bang, pfiiie, blopf; bang, pfiiie, blopf; Vi
piskede afsted som gale og gjorde
hvad vi kunne for at sprøjte noget vand
I den sprinter har jeg så vundet en han- op i solens stråler så de kunne se os.
dicapturnering, jeg har været med til
Det var måske en forkert taktik, det
nogle stævner som ungdomsroer og
kunne jo være de sad og kedede sig og
har 2 gange deltaget på den korte bane netop var glade for at have noget at
i ”Gudenåløbet” som Tour de Gudenå
skyde efter.
hed den gang. Konkurrence roningen
fangede mig ikke, måske fordi der ikke Vi nåede Fjellerup hvor mine forældre
var så mange jævnaldrende at ro sam- ventede med frokost. På vej tilbage
men med og jeg syntes heller ikke det sejlede vi så ind til forposten og spurgte
var speciel sjovt at komme til stævner. om vi kunne sejle sikkert forbi. Der var
en major der sagde at de sluttede lige
Derimod blev jeg grebet af langtursro- om 10 minutter. Så kunne man jo forningen. Det var dejligt at komme lidt
vente at de hejste kuglerne ned, men
udenfor eget område og vi var 3 – 4
nej, nej, de skulle jo fortsætte øvelsen
stykker som over en årrække tog afsted næste dag. Da vi endelig kom afsted
hver eller hver anden weekend med telt begyndte det at blæse op og det blev
og oppakning. Mindst 50 km pr. tur før en sej tur tilbage til Udbyhøj.
det talte hvis man gik efter at få langtursnåle. Og det gjorde vi.
Denne tur forbi skydeterrænet var sammen med Monne. Monne havde en
Der var to ture vi sejlede mange gange. sprinter magen til min og han var en
Den ene var til Langå om fredagen og rigtig god ven at sejle på langtur med,
op med teltet. Så videre af Lilleåen til
og han vidste en masse om søfartsregLaurbjerg om lørdagen uden baggage ler. Han døde desværre i en meget ung
og så hjem om søndagen.
alder, men jeg glemmer aldrig de ture
vi havde sammen. Især er der en tur
Det der med Lilleåen, det går vist ikke
der står meget stærkt i erindringen. Det
mere, men det var sjovt at kæmpe sig
var turen fra Struer til Randers over 14
opad gennem de skarpe sving, og lige- dage.
så sjovt den anden vej.
Vi startede ved Struer Kajakklub, gik op
Den anden tur gik til Kanaløen fredag, langs Venø og Mors til Feggesund. Så
ud omkring Stenrevet lørdag og hjem
fulgte vi kysten langs Thy til Løgstør.
søndag.
Videre til Nibe, Ålborg og så ud langs
kysten, ned til Øster Hurup, Udbyhøj og
Der var en varm sommer hvor vi gik til Randers Fjord hvor vi slappede af et
Udbyhøj om fredagen, og videre til Fjel- par dag på Kanaløen inden vi roede
lerup om lørdagen. Da vi sejlede forbi
hjem.
Hevring Skydeterræn kunne vi godt se
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Aggersund
Undervejs blæste vi inde på mors nogle
dage og på turen langs Thy var der så
store bølger at vi indimellem ikke kunne
se hinanden. Dagen efter var der havblik og vi delte sejlrende med 2 marsvin
der kom op med jævne mellemrum og
viste deres rygfinde.

i vandet, hvilket gjorde at vi godt kunne
klare os de gange vi var ude i høj søgang. Det år fik vi langtursnålen i guld.
Efter disse meget aktive år fulgte nogle
år hvor jeg kom og roede lidt en gang
imellem. Så kom der en lang årrække
med karriere, børn osv. I den periode
kom jeg og fik støvet kajakken af et par
gange om året indtil jeg fik arbejde på
Produktionsskolen Mimers Brønd. Her
var flere af mine kolleger begyndt at ro
kajak. På skolen lånte vi nogle havkajakker vi havde med på elevtur til Livø,
og i lærergruppen var vi nogle der begyndte at lave småture sammen.

Den tur foretog vi i vores 2 Sprinterkajakker, som jo er bygget til kaproning
i slutningen af 50’erne. Der er ingen
skot ingen lugehul, ingen surringsstropper på dækket og alligevel lykkedes det
os at få stablet telt, sovepose, luftmadras, fodpumpe, søkort, gryder, gasapparat, læsejl, tøj, lidt proviant og hvad
vi ellers skulle bruge ind i de smalle
kajakker. Og det bør vel også nævnes Det udviklede sig og vi har bl.a. været
at teltet var et godt 70’er telt i kraftig
på sommertur i det sydfynske øhav. En
bomuld med en solid plastikbund.
fantastisk tur fra Fåborg ned gennem
øhavet, rundt om Strynø og op langs
Når man nu tager på tur i sin fine træTåsinge til Svendborg. Vi har også et
kajak, skal man jo stadigvæk passe
par gange forsøgt at ro rundt om Mors,
godt på den. Derfor havde vi også hver men dårligt vejr og forkert vindretning
et sæt bøjler som kajakkerne kunne
har stået i vejen for succesfuld genligge i om natten, hævet over græs,
nemførelse. I vores sidste forsøg blev
jord og sten. Disse bøjler var også en
vi skyllet i land som strandede hvaler
del af bagagen. Med al oppakningen
ved Fegge Klit og måtte ringe efter en
kom kajakkerne til at ligge utrolig stabilt taxa. De ville dog ikke hente os da vi
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ikke kunne oplyse nogen adresse. Så
vi sendte den yngste af sted på stop
efter vores bil og trailer.

I over 40 år havde jeg øvet mig på ikke
at vælte. Nu skulle jeg pludselig til at
øve mig i at vælte – og så naturligvis
komme op igen. Men ikke nok med det,
Jeg må indrømme at havkajakken er
man må også sejle ind i hinanden og
bedre egnet når man gerne vil ud på de skubbe til hinanden, og når bolden blivilde våger. Den er nemmere at pakke ver givet op på midten så tonser en
og tåler noget mere. Især de plastikka- kajak fra hver ende af banen afsted
jakker vi har haft rådighed over, tåler
med fuldt knald på, for at nå den først.
en del. Det går så ud over hurtigheden. Det er en rigtig drengerøvssport (også
for piger) og det er hammersjovt.
Det forsøgte jeg så at kompensere for
ved at begynde at ro Handicap igen,
Efter 50 år i kajakken er jeg stadigvæk
hvilket jeg vel har gjort de sidste 6 – 7
ligeså fascineret af dette forrygende
år. Handicap er fantastisk. Det er sjovt, enmandsbetjente fartøj som jeg var
det er god motion og nogle hyggelige
den sommerdag på plænen i Fladbro.
aftner.
Kajakroning er fantastisk.
Jeg er stødt på noget andet sjovt i klubben. En mandag aften for nogle år siden blev jeg hængende efter svømning. Jeg skulle lige se hvad det der
kajakpolo var for noget. Det er jo en
rablende gal sport og der blev vendt op
og ned på alt det jeg tidligere havde
lært om kajakroning.

Øster Hurup
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Dårligt ro vejr
Af Pernille Bering

Der er ikke dår- super – dem kan man også finde af og
ligt ro vejr – der til i Netto, Fakta eller lign.
er kun dårlig
beklædning.
Et par neoprenhandsker holder godt på
varmen, vi oplever at mange børn bliPå børneholdet ver så kolde om hænderne, trods vindror vi heldigvis hætter på pagajerne, at de har besvær
ikke i den helt
med at ro.
kolde sæson,
men i år har det Til tider kan man være heldig at finde
været lidt køligere end det plejer at væ- en heldragt i neopren – de er også rigre og når man er en lille spirrevip på 8- tig gode til at holde varmen i. Et sæt
10 år kan det være svært, at holde var- vintercykeltøj, hvis man har adgang til
men når vi er ude at ro.
et sådant fungerer også perfekt.
Og ro det gør vi! også selv om det regner eller blæser. Det er sådan set kun i
tordenvejr vi ikke er på vandet. Derfor
er det også så vigtigt, at børnene (og vi
voksne) er klædt ordentlig på og at
man har lidt forskelligt tøj til forskelligt
vejr.
Et sæt skiundertøj i uld, med lange ærmer og ben er uundværlig. Det holder
på varmen, men transporterer også
sveden væk fra kroppen så man ikke
bliver kold.

Når det så bliver lunere i vejret er en
løbe t-shirt og et par badeshorts, løbe
tights fint.
Men husk at kigge ud af vinduet for, at
se hvordan vejret er inden du kommer
til roning – så du er klædt på efter vejret. Det er ikke sjovt, at ro når man fryser.
Du kan finde brugt kajak udstyr på facebook i gruppen : ”køb og Salg af kajakker og udstyr” og på www.dba.dk

Det kan købes forholdsvis billigt i Føtex
og Netto, hvis man lige holder lidt øje.
En tynd vandafvisende vindjakke/
løbejakke (åndbar) er også god til at
holde vind og lidt regn ude. Selv bruger
jeg en tynd cykel regnjakke – den kan
lige tage det værste og er ikke tung at
ro i.
En kasket – den er både god i regn –
så man ikke får vand eller sol i øjnene.
Når det stadig er koldt er et par varme
sokker eller et par neopren sokker også
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DM kajakmarathon
Af Carsten Bøgh

Weekenden den 2728. juni afholdte Kajakklubben Limfjorden dansk mesterskab i kajakmarathon. Som gammel
deltager og tilhænger
af denne disciplin tog
jeg med som tilskuer,
heppekor og hjælper. Det var lørdag,
de fleste enerkajakløb skulle afvikles.
Fra Gudenå var Bjørn Simonsen tilmeldt i U16, Phillip Kudahl i U18 og
Jesper Schmidt og Henrik Bach i hver
sin masterklasse.

der også overbæring. En mindre rute
var markeret med hvide vendebøjer,
den blev brugt til slut i løbene lige før
målgangen. Overbæringen var til dette
DM, var på en fin græsplæne og opstigning var på sand, mens isætningen
var på en pontonbro, noget henad vores.
Henrik nåede lige akkurat briefingen i
teltet, og fik udleveret bådnumre, til at
sætte på tøjet og på kajakken.

Bjørn som skulle deltage i sit 1. større
løb, skulle starte først. Han skulle starte
i et stort felt med 25-30 roere, og vi var
lidt spændt på om der var nogle han
Ruten til dette DM, lå på nordsiden af
Limfjorden, på en rundbane med 4 ven- kunne kæmpe/ følges med.
debøjer i hver ende, ved start/mål var
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Samtidig med Bjørn roede var starterne
på Jesper og Henriks løb også gået.
Jesper fik en 8 plads og Henrik, som
afsluttede flot, med at slå en roer fra en
anden klasse i et meget tæt spurtopgør, blev nr. 5.
Phillip startede langsomt, men fandt
hurtigt ind i sin flotte rostil og holdt et
godt tempo gennem hele løbet. Eneste
Starten gik og Bjørn kom fint af sted.
fejl var da han snublede ud af kajakken
Den 1. runde roede ham rigtig hurtig, ja
ved en overbæring. I samme situation
måske lidt for hurtigt for anden runde
brækkede bådnummeret, da han ville
var omkring 5 min langsommere, men
tømme kajakken. Jeg satte selv i løb og
det viste sig at han havde haft et prokom hen i hjælpezonen i overbæringen.
blem. Ved overbæringerne fik han lidt
Da Phillip nåede hen til mig, fik jeg tavand fra en flaske og ellers gik det fint.
get stumpen af bådnummeret ud af
Resten af turen holdt han god fart i kaholderen og hurtigt sat bådnummeret i
jakken og afviste en konkurrent, som
igen. Phillip var videre i løb, men fik lige
var ved at komme tættere på, til sidst.
sagt, jeg skal have vand næste gang.
Flot 22. plads til Bjørn i et stærkt felt i
Jesper og jeg snakkede om hvad han
hans DM-debut.
dog mente med det for han havde jo
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vand med. Til sidst kom vi frem til at
han i forvirringen havde tabt kamelbagen under tømningen af kajakken. Veldisponeret løb hvor han blev nr.
Efter at have kigget på resultatlisterne
fra DM-marathon, er der en ting der
slår mig. Der er en topklasse, som kan
begå sig internationalt og også gør det.
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Den danske mester blev således nr. 4
ved EM-marathon. Men om søndagen,
var der overraskende få deltagere, og
dem der var var "gamle kendinge". I
nogle løb var der ikke nok til at fylde
podiet, det synes jeg er synd. Det vil
altså sige at hvis man bare gennemføre, kunne man komme hjem med medalje. Jeg vil derfor opfordre flere motionister til at melde sig til løb. Ikke nødvendigvis DM-marathon, som det første, men der findes mange hyggelige
løb af længere distancer. Og om ikke
andet får man da set noget nyt ro vand,
og har en hyggelig dag med klubkammeraterne.
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Åbent hus
Af Henning Sørensen

Det var en regnvåd lørdag formiddag,
så jeg havde ikke store forventninger,
da jeg kiggede ned i klubben ved middagstid for at se, om nogen i Randers
havde opdaget, at kajakklubben havde
åbent hus. Men der var liv dernede, og
aktivitet minsandten.
Portene til bådhuset stod åbne, og ikke
kun til pynt, kunne jeg se på kajakstativerne. En kajak var på vej på vandet,
så jeg stak hovedet indenfor i klubben.
Her var der umiddelbart mere stille.

arbejdsdeling, så jeg tager mig af overblikket og Heidi sørger for at instruere
gæsterne og få dem på vandet.
Hmm…, Brian havde fået den sværeste
opgave, kunne jeg se. Han var allerede
sunket langt ned i sofaen, og kaffekoppen hældede truende til den ene side!

Nu kom der to fremmede ind, med
pladdervådt tøj. Sportstøj ganske vist,
men de var drivende våde, men grinede over hele hovedet. Bag dem kom
NUT, som grinede lige så meget. ”Var
Brian sad i sofaen med en kaffekop, så det godt” spurgte han. Og det var det,
jeg spurgte om hvem der var aktivitets- de var meget begejstrede for prøvetuansvarlig. Det er jeg, sagde Brian, sam- ren, selv om de også havde set Gudenmen med Heidi. Men vi har lavet en
åens overflade nedefra. Var det ikke

Brian har fået assistance af Steffen til at klare Det store Overblik . Det har de
begge stor rutine i, kan man se.
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fordi de havde en aftale om et andet
arrangement, vistnok familiekaffe et
eller andet sted, så ville de såmænd
have været på vandet igen for at prøve
en anden kajak.
Udenfor var Carsten ved at proppe en
velvoksen Randrusianer ned i en polokajak, og give lidt instruktion imens,
kunne jeg høre. Det var sjovt at se mimikken, da Carsten skubbede kajakken
i vandet. Skepsissen lyste ud af manden, men skiftede til begejstring da kajakken blev ved med at vende rigtigt,
og lidt efter kom der fart på tagene,
efterfulgt af et tivoligrin. Solgt, tænkte
jeg, kommende nyt medlem.

dem på taget af bilen for at køre ned til
åen, i stedet for bare at møde op i kajakklubben og låne en. Lasse har tidligere roet i Studstrup ved Århus, da de
lavede en ny havkajakklub, men kan
godt se at vores vand indbyder til noget
andet. Et medlemskab er bestemt fristende.
Godt 15 personer var på visit og prøvede en tur på vandet, kunne Heidi senere fortælle. Mest voksne, men der var
også 4 børn. Vejr og vand var optimalt,
da det stoppede med at tordne og regne.

Lidt ærgerligt, at de første tre kvarter
gik med at sidde på den fla’e, og der
Rigtig tænkt, sagde Lasse da jeg
var faktisk en familie med to børn, som
spurgte ham bagefter. Han var taget til gerne ville prøve, men selv valgte at
åbent hus for at prøve noget andet end sige NEJTAK på grund af tordenvejret.
sine havkajakker, noget lettere, lidt hur- Flere af gæsterne var interesserede i at
tigere og mere ustabilt. Lasse var star- komme på begynderkursus, blandt antet med havkajak for 11 år siden, og
det 2 brødre, som straks ville skrives
har nu et par stykker derhjemme, men op til næste år.
det er jo lidt mere krævende at smide
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Vendelboløbet
Af Henning Sørensen

”Pling” siger telefonen, og afslører at

tagere fra klubben og 5 kom hjem med

der er et nyt opslag på kajakklubbens

metal om halsen efter godt 2 timers

facebookside. Meget interessant, for

indsats. Sølv til Lone og Henrik, guld til

det er et foto af medaljer til klubben ved Heidi og Philip og bronze til Anders.
Vendelboløbet. Peter Schmidt har taget Søren og Jan gennemførte også i turen
billedet, så jeg prøver om han er til at

på Ryå og Limfjorden i det fantastisk

fange med et telefonopkald. Jo, ge-

flotte sommervejr.

vinst, en glad farmand til en medaljetager svarer på opkaldet, ganske vist på

På billedet, fra venstre: Anders, Philip,

vej direkte i sommerhus, men med Hel- Lone, Heidi og Henrik.
le ved rattet har han god til til at oplyse
lidt mere. Lidt modvind, lidt bølger, men
en flot medaljehøst til Gudenaa. 7 del-
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Vandhunde ved
Kajakrally i Randers

Glade medaljeunger ved Kajakrally i Nibe
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Finn og Henrik,
2 af de 3 jubilarer der blev fejret den 20. juni.
Se billederne på
klubbens hjemmeside.

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
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