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Beretning for 2015
Af Tommy Kjær
Kære medlemmer!
Så gik det endnu
et dejligt år i
KKG og vi kan se
tilbage på endnu
et år med mange
aktiviteter og
mange rokilometre på vandet. Meget er
gået som planlagt og forventet - noget er ikke gået
helt som forventet - det vender jeg alt
sammen tilbage til.
Vi har igen i 2015 haft en række vellykkede arrangementer i klubben.
Året startede med en meget velbesøgt
Havneræs med 109 roere til start “lidt” flere end for en måned siden. Der
var godt fyldt op i Naturcentrets lokale…
Generalforsamlingen kom og Heidi
blev valgt ind i bestyrelsen og det er
som det ene gode bestyrelsesmedlem
afløser det næste…
Men hvad er en bestyrelses fornemste
opgave. Ja i mine øjne er det at skabe
et grundlag og opbakning ti de aktiviteter, der sker i klubben og ikke mindst
bakke op om de nye initiativer og tiltag,
som klubbens medlemmer
Det var også først på året at jeg troede
at planerne om at vi fik begrænset

uvedkommendes adgang til vores
klubområde skulle blive realiseret inden sæsonstarten. Men-men-men, det
går jo sjældent så hurtigt, som man
ønsker, når det drejer sig om kommunen. Men nu er der et begrundet håb
om at det vil lykkes inden sæsonstarten 2016 - hvis det altså ikke bliver ved
med at regne og regne og regne…
Den officielle start på sæsonen blev
som sædvanligt festligholdt på vores
pudse-poler-m.m.-standerhejsningstanderhejsningsfest den 28. marts lidt tidligere end vi plejer på grund af
påsken. Vi fik udført den sædvanlige
klargøring af klubbens kajakker, så de
alle var klar til den nye sæson. Der
kom en ny skænk i huset, standeren
kom op og vi havde et lille medlemsmøde.
Standerhejsningsfesten blev - selvom
vinsmagningen måtte aflyses - igen en
rigtig hyggelig omgang. Jeg er rigtig
glad for at vi fik genoptaget disse fester...
Dagen efter kom Per Spejder på besøg igen og gav det sædvanlige friske
indspark omkring roteknik og fokuspunkter. Jeg har sagt det før og gentager gerne igen at han er en yderst
kompetent underviser, der med indsigt
og humor giver instruktører og hjælpeinstruktører i klubben ny viden og inspiration til undervisningen af både
nye og erfarne kajakroere i klubben.

Forsidebillede
Klar til torsdagstræning: Jette Jansson, Linda Lauridsen, Diana Jessen, Gitte Dalherup og
Hanne Kjøbsted Povlsen.
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En viden som efterfølgende blev videreformidlet i klubregi.
Begynderholdene blev gennemført - i
år med et vejrlig noget under gennemsnittet. Blæst og regn prægede kurserne og flere fjordture måtte aflyses/
udskydes. I år havde vi valgt at italesætte at en gennemførelse af DKF’s
EPP2-prøve var en del af kurset, men
ikke endnu en betingelse for frigivelse
til andet end det nære ro-vand.
Det blev en stor succes idet ca. 30 begyndere stillede op til prøven og langt
de fleste gennemførte i første forsøg (vi
var måske lidt flinke…). I år vil begynderkurserne fokusere endnu mere på at
uddanne de nye roere bedst muligt, før
de slippes fri. Der blev nedsat et udvalg
i efteråret og for 14 dage siden mødtes
de med Flemming og jeg for at færdiggøre den nye begynderstruktur. Det vil
Niels Ulrik fortælle meget mere om lidt
senere.

Sverige og Högsbyn bød igen på en
dejlig sommerferietur. Der var ikke
varmt men ofte stille vejr med perfekte
roforhold. Der skal vi selvfølgelig over
igen i år - men måske bliver det sidste
gang...
Aktivitetsdagen blev en rigtig hyggelig
dag med masser af aktiviteter som rengøring og polering af kajakker, træfældning, fliserengøring og -omlægning!!!
og der blev kørt en masse affald væk...
I år var vi igen aktive i Randers-Ugen,
da Brian og Heidi stod for Åbent Hus
arrangementet.
Klubmesterskaberne var i sikre hænder... Brian, den evigt-unge kajakroer, snørede Jesper Schmidt til sidst,
selvom denne lagde stærkt ud :-),
Heidi var igen urørlig hos damerne,
Philip hos ungdommen og David
(også Kudahl) sejrede hos børnene.
I det hele taget står der Kudahl på
mange pokaler i år...

Handicap, som fortsætter med at være
omdrejningspunktet for klubbens sociaTdG blev, som så mange andre af
le liv i sæsonen, blev i år vundet af Phiårets arrangementer, en blæsende omlip.
gang. Heidi roede sig til en flot 2. plads
i sin klasse - en præstation, der blev
For fjerde gang afholdte vi Randers
fulgt tæt i pressen ;-) og stor anerkenCity Kajak Marathon. Der var over 50
delse til de der gennemførte det krædeltagere, som bagefter udtrykte stor
vende løb. Der var desværre igen unros til klubben for et velafviklet arrangeder 500 deltagere...
ment. Det gør vi igen i år, men vi mangler en tovholder opgaven, men det kan
Lyserød lørdag, standerstrygning med
vi lige vende under “evt.”.
mere...en fantastisk dag
Sct. Hans blev fejret og herunder også
•
to af de hele tre jubilarer, vi havde i
klubben i 2015. Finn havde 40 års og
Henrik havde 50 års jubilæum i KKG.
Brian kunne ikke være med denne dag,
så hans 40 års jubilæum blev han lyk•
ønsket med, da han lige kom forbi og
hentede klubmesterskabet..
4

det flotteste sensommervejr og
det var jo perfekt til denne dag
med de mange aktiviteter, der
blev afviklet. Støt Brysterne
mønsterde
det største deltagerantal nogensinde - 64 kvindelige roere var
mødt frem -og solen brød igen-
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nem til sidst!
tak til Jeanett for endnu et meget
velgennemført arrangement - du
fik mange rosende ord efter løbet.
OG: Inden alle deltagere var taget
hjem, nåede Henrik Bach at holde
auktion over en række af klubbens
ikke ud- men veltjente kajakker. Det
gav et stort tilskud til indkøb af de
nye kajakker. I den forbindelse vil jeg
gerne rette en meget stor tak til Henrik, som i 2015 udførte et kæmpearbejde med registrering, klassificering, udskiftning og nyindkøb af kajakker.
•

Standerstrygning og medlemsmøde
foregik - igen i år - udendørs i det
dejlige solskinsvejr. Martin sikrede at
vimplen ikke blæser og medlemsmødet blev en kort, men hyggelig snak
om stort og småt i klubben.

hinanden et rigtig godt nytår - det er
bare en god afslutning på året…
Tak til alle jer, der har bidraget til
klubben med stort bog småt igennem
året. Det betyder bare så meget, at I
er så mange, der tager en tørn i
klubben og dermed bidrager til klubben og til klubsammenholdet.
Til slut vil jeg sige tusind tak til bestyrelsen for et godt år med mange gode møder, hvor der både blev arbejdet flittigt, men også hygget en del…
Anja har valgt at træde ud af bestyrelsen, så der skal lyde en særlig tak
til hende for det store arbejde, hun
har lagt i bestyrelsen arbejdet og
herunder ikke mindst hendes arbejde
med ajourføringen af klubbens sikkerheds- og ordensreglement.
Generalforsamlingen 2016

Standerstrygningsfesten bød på noget så usædvanligt som ginsmagning! 31 medlemmer havde
meldt sig til festen og spisning (dejlig
mad!) og 22 smagte gin - en ny og
anderledes - men spændende smagsoplevelse.
Året næstsidste arrangement var
julefrokosten - denne gang med lækkert hjemmelavet mad - tak for det
initiv! Vi fik uddelt årets bemærkelsesværdighedspokal...og drukket en
enkelt øl og lidt snaps… - og igen
med ca. 30 deltagere!!!
Så blev det Nytårsdag og der blev den dejlige tradition tro - roet og
drukket champagne og spist kransekager og de fremmødte fik ønske
GLIMT nr. 1 2016
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Referat fra generalforsamling
Referent: Linda Kirkeby Lauridsen

Velkomst ved Tommy Kjær
Ca. 40 deltagere, inkl. bestyrelsen

Dagsorden:

i december. Medlemmer er meget velkomne til at melde sig som hjælpere til
reparationsarbejder. Den digitale rapportering af skader fungerer fint, trods
Martins skepsis fra starten.

1. Valg af dirigent
Carsten Grøngaard blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Kajakpolo-udvalget - Casper Vangsøe
Der er for en rimelig pris etableret et
opbevaringsrum til veste. Fire nye kajakpolo-medlemmer startede i septem2. Formandens beretning (se side 3) ber. Den 25. september tog et par kaBeretningen blev godkendt.
jakpolo-udøvere del i Schools on the
Jeanett Nielsen supplerede med oplys- run-arrangement, skoleelever kunne
ning om, at klubben har modtaget mid- deltage i forskellige sportsgrene, hvoraf
ler fra TrygFonden til indkøb af 30 nye kajakpolo var en af dem. Vi er velkomredningsveste, som leveres mandag
men igen i 2016. Indkøb af ny poloden 8. februar.
kajak, hvorefter vi har 12 i alt. Der har
været 32 træninger i årets løb. Gen3. Beretninger fra udvalgene
nemsnitlig medlemsdeltagelse har været 9-10 pr. gang.
Materialeudvalget - Martin Thomsen
Broerne har været oppe og underlag
Svømmeudvalget – Anne Marie Pape
udskiftet med ædeltræ, hvilket Poul
P.t. har vi 7 livreddere på livredderholIbsen-From og Heine Christensen har
det, der ønskes gerne flere, hvorfor
været behjælpelige med. Reparation af Anne Marie opfordrede medlemmerne
12-15 kajakker i foråret, og det samme til at melde sig.
6
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Velkommen, når der startes op igen til
august.

ikke mindst Henning Sørensen. I sæsonen 2016 kommer til at mangle et par
instruktører, hvorfor Niels Ulrik opforBørne-, junior- og ungdomsudvalget drede medlemmerne til at melde sig
– Niels Ulrik Teisner
som hjælper for børn og unge.
Blandt børn og unge kaldes klubben for
Kage- og kajaklubben ☺ Det går fanta- Bådudvalget – Henrik Bach Christisk på børne-/junior- og ungdomshol- stensen
det, som i alt består af 25-30 medlem- Der er foretaget klarlægning af både
mer. Der er lidt udskiftning, mange er
samt overblik over både, der roes i. De
stabile, andre mindre stabile. Niels Ulrik ældste og ringeste både skal udskiftes.
roste instruktører og hjælpere for deres Kalkulation for kapitalbehov udarbejdet
store engagement, ligesom forældrene og bruges ved budgetlægning. Vi har
er meget aktive, specielt med kagele10-12 både, som er udtjent mere eller
vering.
mindre.
Man har i årets løb deltaget i Kajakrallyer i Nibe, Skive og Randers, spændende at se nyt ro-vand. I Tour de Gudenaa deltog David, Martin og Philip
Kudahl, Bjørn K. Simonsen, Søren Ø.
Ravn og Anders Schmidt. I DM Maraton deltog Philip Kudahl og Bjørn K.
Simonsen.

Proces for udskiftning er i gang. I 2015
er indkøbt 4 nye både + en børnebåd.
Ved Standerstrygningen blev en del
både bortauktioneret, men det var ikke
det vilde beløb, der kom ind ved den
lejlighed. Vi skal prøve at afhænde de
gamle både på anden vis. Henrik udarbejder salgsliste. Vi har en række gamle kap-både, som ikke anvendes. Der
Ambitioner om at få mange deltagere
skal nyere både til. Henrik er alene i
med til Paddle Battle Cup deltes ikke af båd-udvalget og der opfordredes til at
mange. Ingen deltog i 2015. PBC pas- melde sig til udvalget.
ser måske ikke så godt til vores roere.
Specielt Philip Kudahl, Søren Ø. Ravn Bemærkning fra Niels Ulrik Teisner:
og Bjørn K. Simonsen ønsker større
Nogle begyndere har efterlyst en overudfordringer, og Jesper Schmidt har
sigt, der viser forskellen på bådene.
beredvilligt stillet sig til rådighed for
Henrik er i gang med den og efterlyste
yderligere træning, tak til Jesper for
nogle, der kunne være med til at lave
stor indsats indtil nu.
en sådan liste.
2. pinsedag gennemførtes traditionen
tro rotur fra Ulstrup/Langå og hjem til
Randers med efterfølgende hygge i
klubhuset.

Bemærkning fra Casper Vangsøe: Salg
af kajakker kan ske via FB. Henrik oplyste, at der ER solgt et par stykker ad
denne vej.

Mulighed for støtte fra DKF til aktiviteter. Det har været overvejet at udvide
kajak-rally-konceptet med ekstra aktiviteter, men det kniber med ressourcer til
dette. Kører videre som det er nu. Niels
Ulrik sluttede med at takke alle involverede for hjælp i den forgangne sæson –

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab , og derefter budgettet for indeværende år
Brian Jensen kunne ikke deltage i generalforsamlingen, hvorfor Anja Boll
foretog fremlæggelsen af regnskab og
budget.
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Indledende bemærkninger:
Senere på Generalforsamlingen vil blive gennemgået et punkt omkring kontingent-fastlæggelse. I forhold til budgettet er det forudsat, at forslaget godkendes. Der opspares 100.000 kr. til
nyt klubhus. Der afsættes 30.000 kr. til
indkøb af nye både.

I 2015 sat nye skabe op i opholdsrum.
Budgetteret med 10.000 i 2016.
Aktiviteter:
Stævner, ingen afsted i 2015 (hvilket
ikke var helt korrekt, idet Johnny
Schmidt oplyste, at Jesper Schmidt har
deltaget i DM i maraton, men har selv
betalt startgebyr og kørsel).

Bemærkninger til regnskabet:
Overskud blev lidt højere end budgette- Kajakpolo, brugt penge til kajak.
ret, realiseret 166 tkr. mod 120 tkr.
Budgettet for 2016 er sat lidt lavere
Børne- og ungdomsholdet ,billige i drift,
p.g.a. færre medlemmer ved årets
budget sat ned.
start, 264 medlemmer.
Klubdrift, budget holder, klubblad sat
Budgetteret tilskud fra kommunen for
ned fra 3 til 2 udgivelser.
2016 lidt mindre grundet færre medlemmer. Der er budgetteret med samAdministration budgetteret med lidt meme antal nye medlemmer som i 2015.
re end i 2015, porto, lidt til møder, teleSalg af klubtrøjer er ikke medregnet.
foni m.v.
Der er ikke budgetteret med tilskud til
Kajakcity-maraton, der kan søges igen. Alt i alt er der budgetteret med lidt mindre udgifter i 2016 og samlet set budBygningssiden:
getteret med mindre resultat for 2016.
Ikke været de store udgifter til vedligeholdelse, forsikring og nøgler. Budgetteret med en lille stigning i 2016 til el og Balance pr. 31. december 2015
Bygninger og inventar i alt: 1.882.926
vand.
Likvid beholdning i alt: 373.444
Kajakker og rekvisitter:
Årsregnskabet blev godkendt.
Budgetteret udgift til pagajer og veste
er lidt mindre end i 2015.
Inventar:

8
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5. Rettidigt indkomne forslag (d.v.s.
er bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen)
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændring af
klubbens sikkerhedsbestemmelser (
Baggrund for forslag:
Sikkerhedsbestemmelser vedtaget sidste år er taget alvorligt af medlemmerne, men to ting – hvorvidt frigivne roere
må ro alene på åbent vand og i mørke har givet anledning til snak vedr. EPP
2.
Casper Vangsøe bemærkede, at han
ikke har været på begynderkursus og
ror i øvrigt sjældent på åen. Hvad gør
han i forhold til EPP2-bevis? Hertil svaredes, at der skal dokumenteres niveau
som EPP2. Hvis man ER frigivet, har
man dokumentation. Der mangler formentlig opdatering vedr. dette på
DKF’s hjemmeside.

rutine. Der skal ikke tænkes administration.
Problematikken omkring den fornødne
sikkerhed og rutine kan evt. tages op
ved næste bearbejdning af bestemmelserne.
Der var bred enighed om, at bestyrelsens forslag er et godt skridt på vejen.
Der var ligeledes enighed om, at det er
klubbens ansvar at sætte rammerne,
men det enkelte medlems eget ansvar
at være up-to-date til at ro på diverse
vande.
Steffen Madsen spurgte, om bestemmelserne i de med rødt markerede felter SKAL overholdes. Begyndere var i
tvivl om, hvorvidt de måtte ro eller ej i
vinter.

Jeanett Nielsen kvitterede med, at dette spørgsmål kommer op hvert år. Skal
Flemming Drescher nævnte, at man
nok tages op hvert efterår. Georg Bentsagtens kan ro hos os selv, men ikke i sen bemærkede, at det er positivt, at
en anden klub, uden bevis. Gennemfø- man har indført EPP2-beviset. Tidligere
relse af EPP2-bevis er nødvendigt.
skulle man være to på vandet, og man
Henrik Bach oplyste, at hvis man f.eks. fik ingen nøgle.
vil ro Tour de Gudenaa skal man have
ro-kendskab svarende til EPP2-niveau Tommy nævnte afslutningsvist, at regog kortet gør det nemmest at bevise, at lerne har to formål, dels roernes sikkerman har niveauet.
hed i klubben og dels, at vi sætter niveau for begynderes brug af grej.
Niels Ulrik Teisner nævnte, at EPPsystemet efterhånden har været genBestyrelsens forslag til ændringer blev
nemført i mange år og har for langt de enstemmigt vedtaget.
flestes vedkommende været en
formsag at gennemføre. Keld mente, at
Jarl Udsen foreslår opsætning af
det kunne være svært at registrere og
tungt at vedligeholde, om medlemmer- web-kamera
Forslag om, at der sættes et webne har og bibeholder EPP2-niveau.
kamera op på klubhuset, som peger ud
over åen således, at vi via internettet
Niels Ulrik mente ikke, at prøven skal
kan se, hvordan ro-forholdene er.
aflægges hvert år, men hvis man skal
Karsten Boll har undersøgt regler for
med på ture og låne grej fra klubben,
så er det fornuftigt at sige, at man f.eks. web-kamera. Hvis vi skal kunne se
vandet, vil vi kunne se personer, der
i seneste kalenderår har roet til en vis
kommer forbi, og det må vi ikke.
GLIMT nr. 1 2016
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Jarl Udsen foreslår opsætning af
sæbedispensere (med indhold) i baderum
Forslag ikke godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at vi hæver kontingentet.
Nuværende
Fremover
- årligt
– årligt
Senior
1.400
1.500
Familie

Alternativt skal det sidde helt ude ved
vandet.

2.250

2.400

Junior

800

825

Passiv

300

325

Gæst

700

750

Brian Kragh mente, at bådebroen ikke
er et offentligt sted. Vi skal ikke spørge,
Kassereren havde lavet et grundigt formen bare opsætte kamera.
arbejde, og der fremvistes en liste over
Bodil Nielsen spurgte i den forbindelse, en del klubbers kontingenter, hvoraf
om det kunne have betydning, hvis sti- kunne ses, at Gudenaa ligger i den billigste halvdel i forhold til de andre kluben blev lukket, som det er planlagt.
Poul Ibsen-From foreslog at sætte ka- ber.
meraet højere oppe, evt. på flagstangen.

Tommy Kjær nævnte, at forhøjelsen er
et udslag af, at vi så kan bibeholde kajak-bestanden samt lægge 100.000 til
Der var enighed om, at forslaget om et
web-kamera er godt, men regler for det side til nyt klubhus.
bør undersøges nøje.
Casper Vangsøe spurgte, om kontinHeidi Grøngaard Mikkelsen supplerede gentet vil falde, når klubhus er bygget,
med, at det gælder som en registrering, hvortil Tommy svarede, at kontingentfastsættelse hvert år behandles ud fra,
og skal anmeldes og godkendes.
hvad der er i pipeline.
Der diskuteredes lidt frem og tilbage
om, hvad vi gør, hvis vi kan få lov til at
sætte et kamera op, og det blev besluttet, at under betingelse af, at det kan
lade sig gøre, er forslaget vedtaget, og
bestyrelsen har mandat til at arbejde
videre med det.

10

Der er lagt en plan for opsparing til
klubhus, og det er et par år siden, vi
havde kontingentstigning sidst.
Kontingentforhøjelsen blev herefter
enstemmigt vedtaget.
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7. Valg af formand
Tommy blev genvalgt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Annemette Bering stiller op til bestyrelsen som afløser for Anja Boll. Annemette blev valgt og Brian Hvid Jensen
blev genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter
Heidi Grøngaard Mikkelsen og Anne
Holme blev genvalgt.
10. Valg af revisorer
Brian Kragh og Ida Jensen blev genvalgt.

I 2016 opstilles krav og forventninger til
det nye klubhus, bestyrelsen vil meget
gerne have medlemmers input og idéer. Kommunen skal søges. Arealudvidelse er ikke muligt, det må ikke være
større end nu, set fra vandet.
Haft besøg af arkitekt-praktikanter fra
Aalborg universitet, som vil komme
med forslag til byggeriet. Det er stort
set gratis at bruge studerende, som
kan bruge opgaven som en slags projekt. De har fået lokalplaner og plantegninger, taget billeder m.v., det koster os
kun kørsel og øvrige driftsudgifter. Projektet fremlægges af de studerende
formentlig en gang til efteråret, men vi
skal nok på et tidspunkt have en rigtig
arkitekt på opgaven.

Færdigt projekt skal foreligge primo
2017, så vi kan komme i gang med at
indhente priser og tilskud hos fonde,
byggetilladelser og øvrige myndighedsgodkendelser. Grunden, huset ligger
på, er lejet grund, så der skal også
Vi har p.t. 300.000 kr. – mål inden vi
begynder at søge om tilskud er, at vi vil genforhandles lejekontrakt med komhave 500.000 kr. selv, det gør det nem- munen, så vi har en periode, der kan
bruges til noget. Håber på et GO ultimo
mere at søge fonde. Formentlig om et
2017, så vi har et nyt klubhus i foråret
par år kan vi begynde.
2018.
11. Eventuelt
Nyt klubhus
Tommy fortalte om planerne for det nye
klubhus.
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Der bliver formentlig en periode med
bad i åen og omklædning i containere.
Der blev opfordret til, at medlemmerne
sender idéer og ønsker til huset og indretningen til bestyrelsens via mail.
Ny begynderkursus-struktur
Niels Ulrik Teisner gennemgik oplæg til
nyt begynder-struktur (se side 14).
Begrundelse for den nye struktur: Mere
kvalitet i begynderkurserne og fastholdelse af begynderne.

Niels Ulrik: Har overvejet en opsamling
for tidligere års begyndere. Håber, at
nogen vil hjælp til på et opsamlingsheat.
Henrik Bach Christensen bemærkede,
at det var hans indtryk, at ca. halvdelen
er interesseret i at melde sig ind i klubben, hvilket også erfaringen siger. I
2015 er ca. 30 meldt ind.

Peter Grøn spurgte, om vi har kajakker
nok til så mange, hvortil Henrik og
Vigtige points ved ny struktur: Holdånd Tommys svarede, at så må begyndere
på holdene er vigtig. Det vil blive muligt også kunne ro i røde både.
at bruge instruktørressourcerne bedre.
Indmeldelse efter første uge gør, at vi
Steffen foreslog, at der evt. laves et
kun bruger ressourcer på indmeldte
vinterforberedelseskursus i efteråret,
roere.
hvilket også Merete Hansen, som er
begynder fra 2015, ytrede ønske om.
Karsten Boll spurgte:
Hvordan håndteres det efter uge 26,
Karen Galatius spurgte, om begyndere,
hvis 40 stiller op? Der lægges op til, at der ikke melder sig ind, får noget yderliman SKAL komme tirsdage og torsda- gere, hvortil svaredes, at vi kan give et
ge.
EPP1-bevis. Jan Kudahl foreslog herefter, at de så evt. kan give et yderligere
Niels Ulrik: Vi tror, det er et luksuspro- beløb for at få EPP2-bevis.
blem. Erfaringer fra 2015 siger, at der
max. har været 6-7 personer, men tror Der er introduktionsmøde for begyndedog, at der nok kommer flere efter den re den 27. april kl. 19. Begynderholdenye struktur.
ne er i uge 20, 21, 23 og 24, og der er
taget højde for helligdage på nær en
Georg Bentsen spurgte:
enkelt.
Gøres der noget specielt for andetårsbegyndere?
Niels Ulrik Teisner oplyste afslutnings-

12
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vis, at udvalget bag den nye begynderstruktur desværre var kommet til at afkoble vores egentlige begynderudvalg,
Annemette og Esben. De ER efterfølgende informeret.

Førstehjælpskursus
Der afholdes et førstehjælpskursus
(max. 15 deltagere) søndag den 6.
marts kl. 9-15 i klubhuset. Flemming
Drescher har et link, hvor man kan melde sig til.

Instruktører
Casper Vangsøe mente, at Instruktør- Kurset er et must for at få instruktør 1indsatsen er forskellig og burde ensret- bevis!
tes.
Sidst, men ikke mindst:
Niels Ulrik Teisner oplyste, at Per Spej- Uddeling af pokaler ved Tommy
der kommer i klubben lørdag den 16.
• Herrernes km-pokal: Johnny Schmidt,
april og laver et 6-timers kursus for os – 4.004 km
primært for nye instruktører.
• Damernes km-pokal: Heidi Mikkelsen,
1.512 km
Trine Jørgensen spurgte, om vi selv
• Ungdom km-pokal: Philip Kudahl,
kan uddanne instruktør 1’ere.
1.277 km
• Børn km-pokal: David Kudahl, 443 km
Niels Ulrik Teisner svarede, at det kan
• Årets begynder: Georg Bentsen, 413
vi. Man øver sig som hjælpere på bekm
gynderholdene, hvorefter Per Spejderdagen sparker instruktøruddannelsen i • Handikap: Philip Kudahl
• Bemærkelsesværdighedspokalen:
gang.
Lone og Jan Kudahl, for fælles vandgang til klubmesterskabet ☺
Vi tilstræber at gøre instruktør 1’erne
færdige inden årets begynderhold. Instruktør 1’ere kan instruere og hjælpe,
men det er instruktør 2’ere, der har an- Derudover blev der uddelt vingaver:
svaret for holdet.
• Martin - som tak for indsatsen som
bådreparatør, bænk- og bordreparaNiels Ulrik Teisner slog fast, at tidligere
tør.
års hjælpere har gjort et godt stykke
• Anja - som tak for arbejdet i bestyrelarbejde, og det er ikke et must at udsen
danne sig til instruktør 1’er for at være • Henrik - som tak for arbejdet med
hjælper. Uddannelsen er for at give
kajak-materialet
instruktør 1’erne flere redskaber i hån- • Niels Ulrik - som tak for stort børne-/
den.
ungdoms- og begynder-arbejde
• Annemarie Pape - som tak for arbejFlemming Drescher har udarbejdet en
det som livredder
liste over de hjælpere/instruktører, der
har været tidligere. Nye kan skrive sig
Tak for i år
på og alle skal skrive på, hvad de har
lyst til fremover. Niels Ulrik anbefalede
Dirigent: Tak for forholdsvis god ro og
interesserede instruktører at melde sig
orden.
til Instruktør-weekend i Kerteminde i
maj. Betales af klubben og kan varmt
anbefales.
GLIMT nr. 1 2016
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Ny struktur for begynderhold
Af Niels Ulrik Teisner
Den nye struktur for begynderhold blev
præsenteret på generalforsamlingen 6.
februar.

instruktør2 og 1 eller flere instruktør1.
• Vi sørger for instruktion, tekniktræning og ror passende ture med kursisterne. Herunder ture på fjorden,
Fladbro, Stevnstrup mm.
Formål:
•
Tjekliste for hver kursist, der bruges
• Mere kvalitet i begynderforløbet og
som logbog både for instruktøren og
dygtigere roere når de frigives
for kursisten selv
• Bevarelse og styrkelse af holdånd på
•
Kursisterne skal deltage minimum 3 begynderhold
4 gange og ro minimum 100 km
• Bedre intro til klubbens sociale liv
• Kursister frigives til lokal roning, når
• Længere instruktionsforløb
de er klar. Dette afgøres af den an• Frigivelse af flest muligt af begyndersvarlige instruktør
ne på EPP2 (DKF anbefaler frigivelse
• I august-september afholder vi 4
på EPP2)
dage/aftener med EPP2 prøver.
• Bedre brug af vores instruktørres• For at bestå EPP2 skal man:
sourcer
− Demonstrere sikker adfærd på og
ved vandet.
Introkursus:
− Demonstrere en en tilstrækkelig
• Svømmeprøve aflægges på forhånd
god roteknik, som man er i stand
og dokumentation vises.
til at arbejde videre med.
• Lørdag formiddag: Svømmehal med
− Vi læner os op ad Underviservejentringsøvelser og første intro til roledningen i Tur- og kapkompendiet
ning. Frokost i klubben.
s. 45-49.
• Lørdag eftermiddag: Instruktion. Første rotur på åen; ”2 timer på vandet”. Bemærkninger:
Kaffebord.
• Målet for en træningsaften skal ikke
• Tirsdag aften: Instruktion. Roning i
være ”Fladbro og retur” men 2 timer
lokalområdet. Kaffebord.
på vandet.
• Torsdag aften: Roning i lokalområdet.
• Alle hjælpere på begynderhold skal
Kaffebord.
have min. EPP2 og helst Instruktør1
• Søndag: Pakke trailer, rotur fra Lanniveau.
gå. Tilbage ved klubben; diverse
− MEN vi udelukker ikke nogen. Alle
øvelser. Kaffebord. Aftaler om næste
er velkomne til at hjælpe.
rotur.
•
Det
kommer til at kræve en større
Herefter melder man sig ind i klubben
instruktørindsats.
og følger et frigivelsesforløb. Målet er
− MEN det er vigtigt, at instruktører
frigivelse på EPP2 inden sæsonslut.
må og kan sige fra, så man ikke er
forpligtet til at instruere så snart
EPP2 frigivelsesforløb:
man viser sig i klubben.
• Tirsdag og torsdag aften: 1 ansvarlig
14
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• Årets begynderhold starter på følgende datoer:
− Hold uge 20: Lørdag d. 14. maj
− Hold uge 21: Lørdag d. 21. maj
− Hold uge 23: Lørdag d. 4. juni
− Hold uge 24: Lørdag d. 11. juni
• Info-møde for alle årets begyndere er
planlagt til: Onsdag d. 27. april kl.
19.00 i klubben.

Forløb:
De fleste har fungeret som instruktører
og hjælpere på begynderhold og børne
-juniorhold og derved fået en vis træning i instruktørrollen. Nogle har også
en instruktøruddannelse fra ”det gamle
system”, dvs. før EPP systemet.

Så vidt muligt tilbydes alle deltagelse i
kursusdag med Per Spejder lørdag d.
16. april. Herefter gør vi træningen af
Udvalget består af: Linda K. Lauridsen,
de kommende instruktør1’ere færdig i
Jette Jansson, Jørgen Lanng, Nielsklubben.
Ulrik Teisner.
Vi tilstræber at frigive alle deltagere
Den beskrevne struktur er afstemt med
som Instruktør1’ere tidligt i foråret inbestyrelsen i januar 2016.
den vi starter på årets begynderhold.
Træning og frigivelse forestås af klubbens Instruktør2’ere.

Instruktør1 uddannelse i
klubben.
Formål:

• Mere kvalitet i vores instruktion af nye
roere, børn og unge.
• Mere ensartet niveau og dermed mere ensartet instruktion/hjælp på begynder og børnehold.

Vær opmærksom på, at der også kræves et gennemført 6 timers førstehjælpskursus indenfor de seneste 3 år
for at få Instruktør1 beviset.
Yderligere information og tilmelding til
Instruktørkursus og kursusdag med Per
Spejder fås ved henvendelse til NielsUlrik, tlf.: 23248945.

Begyndersving fra 2015
GLIMT nr. 1 2016
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Power-girls
Interview med Heidi Grøngaard Mikkelsen og power-group
Det er altså bare Henrik’s skyld alt det
her power-træning for kvinder i kajakklubben. Se bare her, beviset findes
endnu på facebook:

Mange af vores øvelser stammer fra
programmer, som jeg selv har fået udarbejdet hos en rigtig god fysioterapeut,
som jeg gik hos efter min operation.

Det er meget med core-træning, altså
ryg og mavetræning.Man skal sidde
mange timer i en kajak, og så er det
rigtig vigtigt at der er gode mave- og
rygmuskler. Det er det vi er startet med
ved hjælp af de store bolde, som fylder
godt i lokalet. Der har vi omkring 8
Linda Kirkeby Lauridsen Helt enig - øvelser vi laver.
og hun kan ikke være andet end et
forbillede for alle os andre "tøser " i
klubben

Henrik Bach Christensen
6. september 2015
Hun er sej hende vores mediestar,
napper 2 pladsen i damer k1 i årets
Tour de Gudenå. Stort tillykke til Heidi
Grøngaard Mikkelsen.
43

Heidi Grøngaard Mikkelsen Tak,
Henrik og Linda. Linda, det skønne
ved kajaksporten er jo, at man kan
have fornøjelse med den på mange
måder. At træne og ro maraton er jo
nødvendigvis ikke alles mål... Men jeg
deler gerne ud af mine erfaringer…
Ina Nielsen Det kan være vi andre
"tøser" skal træne lidt og gøre hende
kunsten efter næste år:-) Hun er da
bare for sej:-)
Henrik Bach Christensen Jeg synes
bare i skal gå i gang Selv om det er
langt og hårdt løb, er det også en stor
tilfredsstillelse at komme i mål. Så
bare gi den gas tøser....
Og det blev så startskuddet til kvindetræning, først om onsdagen men nu
hver torsdag kl. 19. Det er forskelligt
hvem der kommer, og hvor mange der
kommer. I alt har vi vel været omkring
to håndfulde som bare kommer de gange man kan.
16

Efter et par uger supplerede vi med
træning for overkroppen, vingemuskler,
skuldre, nakkemuskler, biceps, triceps
o.s.v. Så er det jo meningen de selv
skal lave de her øvelser en 3 gange i
løbet af ugen for at det virkelig skal give noget.
Træning foregår er en gang om ugen
her i klubben, og de andre gange skal
trænes hjemme, fx ved brug af bold,
måtte og elastikker.
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For overkrop og arme er der også ca. 8
øvelser. Hvis man er lidt effektiv kan
det hele gennemføres på ca. ca. ½
time, så'n. Og så er vi så småt begyndt
at snuse til noget roteknik på ergometer, men det er jo også planen at vi senere skal ud på vandet.

Men et fint udbytte af træningen er i det
hele taget bare at få mere fornøjelse af
at ro kajak, især uden at få skader, det
er alle enige om.

Vi får en masse socialt ud af det, det er
også en stor del.om vinteren hvor vi
ikke ses ret meget ellers, fortæller AnDet er jo ikke sikkert, at alle har det her ne Marie. Også en god måde at lære
mål med at ro TDG, men bare det med andre at kende på.
at få fornemmelsen af at man får en
bedre roteknik. Som Anne Marie Øster- Marianne er godt tilfreds med en god
gaard siger, hun kan mærke at hun
grundtræning. Der var noget med skulallerede er blevet bedre til at rette sig
deren, da hun startede på begynderop i kroppen ved at lave de her øvelser. hold sidste år, og det satser hun på at
Så målet kan også bare være at komtræningen forhindrer i år.
me i bedre form. Det kunne selvfølgelig
være fint hvis nogen bare ville deltage i Det er fint med det sociale og at få styret marathon, for eksempel vores eget
ket kroppen med et godt program, men
marathon.
forventningerne er også rettet mod at
komme til at træne på ergometer og
Men det argument fra cheftræner Heidi senere komme på vandet og træne
får pludselig gang i kommentarerne:
teknik. Jo, bestemt et fint forløb, siger
”Ahr, det er altså godt nok lidt vildt!
de alle med et stort grin inden maveÆh hm, en halv distance, måske,” sagt træningen går i gang på de store bolde.
med glimt i øjet og spredt latter. Men
det er ikke utænkeligt at nogen af os
Og så bliver der pludselig stille . . .
kan findes på deltagerlisten til handikap, måske altså.

18
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Kilometersta#s#k 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34

Navn
Johnny Schmidt
Torsten Karlsson
Erik Sommer
Poul Borup-Andersen
Heidi Mikkelsen
Poul Ibsen-From
Heine Krogh Christensen
Michael Geselle
Finn Ethelberg
Jesper Schmidt
Philip Kudahl Lauritzen
Henrik Bach Christensen
Lone Kudahl
Anders Peter Nielsen
Karsten Boll
Gitte Dahlerup
Torben Olsen Ravn
Jan Lauritzen
Freddy Kjærulff
Oluf Kroer
Peter Grøn
Karen Galatius
Lars Yde
Niels-Ulrik Teisner
Jette Skou Fuhlendorff
Linda Lauritsen
Carsten Grøngaard
Flemming Drescher
Anders Schmidt
Brian Jensen
Martin Kudahl Lauritzen
Anne Marie Pape
Martin Schneider Thomsen
Peter Schmidt

KM
4004
2624
2215
1997
1512
1469
1430
1336
1328
1308
1277
1275
1248
1176
1148
1062
1017
912
874
826
797
744
738
725
716
710
704
698
698
681
625
580
573
563

35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Lars Berg Riisager
Jette Blaabjerg Jansson
Janne W. Mouritsen
Jørgen René Jensen
Annemette Bering
Hanne Povlsen
Jan Halskov Rasmussen
Anne Marie Østergaard
Jill Andreassen
René Fuhlendorf
Bo Nedergaard
Jørgen Lanng
Steffen Madsen
Søren Østergaard Ravn
David Kudahl Lauritzen
Hans Henrik Geertsen
Kurt Bendtzen
Georg Bentsen
Lars S. Rasmusssen
Karsten Jeppesen
Diana Jessen
Robert Jacobsen
Søren Jensen
Carsten Kappel Bøgh
Merete Hansen
Magnus Søjberg
Susanne Nørgaard
Pernille Bering
Rita Hørfarter
Iben Thriege
Ina Nielsen
Hanne Lund
Gert Warberg
Jeanett Nielsen
Tove Grønkjær
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559
525
511
510
504
496
492
488
479
479
478
472
464
447
443
430
416
413
409
396
388
369
355
339
336
332
331
293
292
285
281
280
271
261
257
19

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
81
84
85
86
87
88
89
90
90
92
92
94
95
96
96
96
99
100
100
102
103
104
105
106
107
108
20

Tom Jespersen
Marie Gylling
Bjørn Kastrup Simonsen
Birgitte Debel Krag
Ulla Madsen Thau
Nils Weis Jørgensen
Karin Østergaard
Anette Adelhardt Jensen
Birger Buchhave Møller
Hanne Dahl
Bodil Krogh
Peter Stiebitz
Anne Holme
Birgit Nielsen
Tommy Kjær
Bo Johansen
Gitte Stampe
Tina Trækjær
Flemming Hvidberg Madsen
Thommas Kjær
Maja Gunhild Joensen
Thomas Lynge
Mike Thorhauge
Anne-Marie Maribo
Eva Søndergaard
Jens Thomadsen
Marianne jensen
Palle Gjellerod
Lene Norup
Ann-Kirstine Krag
Randi Fuhlendorf
Mia Gebauer Madsen
Anne Grete Pinholt Lillethorup
Jesper M. Bertelsen
Laura Marie Riisager
Stefan Bech Houmann
Ole Kristensen
Lena Korsskov
Jens Bramming

243
241
238
230
224
215
214
204
201
192
188
186
186
186
182
181
180
176
173
167
164
164
160
160
153
146
140
140
140
139
132
132
130
128
125
123
122
121
119

109
109
111
112
113
113
115
116
117
117
117
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
132
134
134
136
137
138
139
140
141
142
143
143
145
145
147

Helene Buchhave Møller
Helle Pedersen
Malene Carlsen
Christina Søjberg
Ida Jul Yde
Michael Laugesen
Henrik Bøcher Nielsen
Christian Carlsen
Mette Winther Nielsen
Helle Hornbek
Anja Kristensen
Ida Buchhave Møller
Olivia Lynge Møhlenberg
Bo Gaardsø
Matilde Nygaard Laugesen
Peter Laugesen
Dorthe Skovhede
Michael Krog Christensen
Alex Buchhave Møller
Kjeld Kahr
Thomas Søholm Larsen
Jacob Poulsen
Janie Poulsen
Camilla Gebauer Madsen
Sven Erik Nielsen
Helena Rasmussen
Jytte Windel Kahr
Morten Rasmussen
Sofie Teknin
Peter Gjellerup Schiønning
Trine Jørgensen
Peter Overbeck
Kenneth Jensen
Laura Rasmussen
Jette Fuglsang Nielsen
Terkel Sørensen
Peter Højhus Jensen
Jens Weinreich Christensen
Line Gebauer Madsen
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116
116
115
114
113
113
111
110
108
108
108
106
103
100
92
90
85
84
82
81
80
73
72
71
71
70
70
69
68
67
65
62
59
58
57
57
54
54
53

148
149
150
150
152
153
153
153
156
156
158
159
159
159
162
163
163
165
166
167
168
168
168
168
172
173
174
175
176
176
178
179
179
179
182
183
183
185
185

Erik Drejer Nørgaard
Laura Poulsen
Nicolas Hauge Nielsen
Jens Emil Risgaard Houmann
Lars Mose
Eva Dahl Eriksen
John Erick Børresen
Michael Bjerrum
Karin Jensen
Jarl Udsen
Ellen Askholm
Carl Salling Mogensen
Karin Nielsen
Lene Sørensen
Anne Dorte Tind
Henning Holgaard Sørensen
Heine Østergaard Pedersen
Lisbeth Christensen
Jesper de Place
Steen L
Mette Nordentoft
Brian Kragh-Frederiksen
Ingrid Bøye
Vivi Lindstrøm Bendixen
Mogens Leth
Ruth Jørgensen
Steffen Rasmussen
Thomas Woodrow Søndergaard
Johanne Tarpgaard
Rasmus Søndergaard Bendixen
Kristoffer Manø Larsen
Leo Møller Pedersen
Birgitte S. Pedersen
Anders Fynbo
Erik Amby Jørgensen
Preben Nørgaard
Alexander Bering
Ellen Askhom
Victor Bay Hald

52
51
48
48
47
46
46
46
44
44
42
40
40
40
38
37
37
34
33
32
31
31
31
31
26
25
24
22
22
21
20
19
19
19
18
17
17
16
16

185
188
188
190
191
191
193
194
194
194
194
194
199
200
200
202
202
204
204
206
206
206
206
206
206
206
213
213
213
213
213
213
213
213
213
222

Villy Fink
Testperson
Jannie Martensen
jakob poulsen
Sara Søholm Larsen
Ole Jepsen
Inge Laugesen
lisbeth frandsen
Søren Kepp Knudsen
Anja Boll
Ann Salling
Christian Geisler
Martin Boe Pedersen
Anne Skovsen
sofie tekin
Kai Bendixen
Søren Brun
Emil Berg Riisager
Bjørn Christiansen
Henrik Leth Jensen
Susanna Romanini
Frederik Teisner
Henrik Pedersen
Charlotte
Kristen Nielsen
Sanne CHRISTNESN
Bertram Jeppesen
Gitte Findinge
Alva Nielsen
Anna Carlsen
zana Shabaj
Mette Zinck
Silas Nielsen
Patrick Hedegaard
Rasmus Nielsen
Esben Kjær Kristensen
I alt
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16
14
14
13
12
12
11
10
10
10
10
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
65138
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Klubbens vig#gste ak#vitet
Af Henning Sørensen
Hele det lange bord i klubben var fyldt
op, næsten. Men der skulle også være
plads til både kalendere, kage og kaffe,
så instruktører og hjælpere til klubbens
største og vigtigste aktivitet fyldte måske også lidt rigeligt ved bordet. 10 eller 11 var der vist, tror jeg.

struktionsdagen med Per Spejder den
16/4, som er starten på klubbens egen
uddannelse af instruktør 1’ere. Det er
dog instruktør 2’ere vi mangler mest,
for det er kravet for at være ansvarlig
instruktør for et begynderhold. Har du
lyst til at prøve kræfter med instruktøruddannelsen, så tag fat i Flemming.

Det tog et par timer at få detaljerne i
puslespillet til at falde på plads, 4 ugers Nogle af de nye instruktør 1’ere tager
aktivitet med 16-20 rutinerede roere
fat allerede den 30. april, som er afsat
som drivkraft for årets begynderhold.
til at følge sidste års begyndere godt på
vej i den nye sæson med opfriskning af
Det er en vigtig aktivitet. Sidste år reteknikkerne fra sidste år. Det starter
sulterede i 33 nye medlemmer, og der- selvfølgelig med en vigtig klubrutine,
med en betydelig indkomst for klubben. kaffe og rundstykke, men senere følges
Trods omtrent så mange nye hvert år
op med instruktion i andre rutiner med
har medlemstallet alligevel bevæget sig henblik på en bedre rostil og mere udmellem 250 – 280 personer nogenlun- bytte af turene på vandet.
de konstant de sidste 4-5 år, så der er
altså også pænt mange som hvert år
Opfølgningsdag nr. 2 bliver kun tilbudt
siger farvel til vores klub. Det kan man et rent hold af herrer, og udelukkende
da ikke forstå, vel.
med kvindelige instruktører. Mere latter, nå - den opfølgningsdag kom ikke i
Alle 4 hold er fuldt booket oplyste Ankalenderen. Jørgen og Lars var ellers
nemette, og endog stadig ca. 10 tilbage ved at få gode ideer til opfølgningsdag
på ventelisten. Det plejer dog næsten
3, men . . .
at gå op fordi der kommer en del afbud.
Den seriøse del ebbede ud, aftenens
Der var huller i planen. Oversigten på
planlægning overstået, så man kan vel
tavlen viste, at instruktørpuslespillet
sige at tirsdag den 29. marts blev startikke faldt helt på plads. Lidt kom på
skuddet til begyndertræning 2016.
plads ved et par spontane telefonopkald, og resten fyldt ud med Tommy
som ansvarlig instruktør på 2 uger og
hjælpeinstruktør på 2 andre uger. Det
var vist mest ment som chikane, fordi
han ikke nåede frem med kage til kaffen, og den muntre latter omkring bordet bekræftede den hypotese.
Klubben kan godt bruge flere instruktører og hjælpere. I år er 15 tilmeldt in22
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Når enden er god . . .
Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
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