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E�erårs-lysglimt! 
Af Tommy Kjær 

Kære medlem-
mer! 
 
En lang og god 
sæson lakker 
mod enden. Me-
get har - heldig-
vis - været som 
det plejer med 
begynderkurser, 
handicap og så 
videre.  
 

Og så er tingene alligevel ikke gået 
helt som de plejer. Begynderkurserne 
har, med Niels Ulrik som primus motor, 
fået endnu en justering og et løft, så vi 
udbygger fokus på, at de nye roere 
kommer endnu bedre igang med at ro.  
 
Der kommet sti bagom vores område 
og i skrivende stund afventer jeg tilbud 
på de hegn og låger, der skal minime-
re uvedkommendes adgang og brug af 
vores område.  
 
Vi er så småt også begyndt at arbejde 
hen mod det nye klubhus. Vi har i den 
forbindelse inviteret et hold arkitektstu-
derende til at komme med forslag og 
ideer til udseende og indretning og det 
bliver spændende at se, hvad de kom-
mer op med. 
 
Vi har selvfølgelig også været i Sveri-
ge igen i år, i øvrigt i det mest fantasti-
ske rovejr. Det var så godt, at jeg sim-
pelthen måtte op kl. 5 hver morgen og 
ud og nyde en spejlblank sø…(der var 

vist nogle, der syntes jeg var lidt un-
derlig :-). 
 
Men sæsonens nok største “det blev 
ikke som det plejer” skete ved klubme-
sterskaberne sidst i august. Før første 
gang i jeg ved ikke hvor mange år, 
lykkedes det en af vore andre dygtige 
roere at slå Brian Kragh på 5000m.  
 
Godt gået Jesper! (men men hold nu 
et øje på bakspejlet Jesper; kender jeg 
Brian ret, så vil han gøre alt for at vip-
pe dig af pinden igen næste år :-). Og 
nu jeg har fat i Brian, skal det lige be-
mærkes at Brian vandt Master +50-
klassen ved DM Marathon i juni! 
 
Tour de Gudenaa blev afholdt for 49. 
gang, med Anders Schmidt på en flot 
3. plads i U16 som bedste resultat for 
Gudenaa. Desværre var der igen færre 
end de 500 deltagere, der var sat som 
mål for videreførelse af løbet. Det bli-
ver spændende at se, hvad der sker 
næste år. Vi har fået meget ros for 
vores afvikling af stævnet på Juste-
sens Plæne.  
 
Tusind tak for indsatsen til de mange 
hjælpere! 
 
Nå, 25 år i kajakklubben skal vel også 
have et par ord med på vejen. Så her 
er lidt tilbageblik og strøtanker om den 
tid der er gået. Det virker godt nok som 
rigtig mange år, men de er s.. gået 
hurtigt - sådan set i bakspejlet… 
 

Forsidebillede   
Anders på lørdagstur. Formen skal holdes vedlige når man er årets vinder af Handicap og 

klubmester i klassen Ungdom. 
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Jeg forsøgte at komme i gang med at 
ro kajak lige efter sommerferien 1990, 
men det var nærmest umulig at komme 
i kontakt med formand og bestyrelse og 
jeg rendte klubben på dørene mange 
gange inden der var gevinst.  
 
Jeg fik navnet på en af klubbens roere; 
Allan (nej, ikke Drescher:-) og han tog 
mig med ud at ro en fire fem gange i 
den gamle orange Slender i løbet af 
efteråret og vinteren. Nøgle fik jeg nær-
mest med det samme og så var det 
bare afsted - et lidt anderledes begyn-
derkoncept end i dag :-) 
 
Klubben så også lidt anderledes ud. 
Klubstuen var det nuværende herreom-
klædning; herrerne havde omklædning, 
hvor pigerne nu er og de - pigerne - 
måtte nøjes med det der nu er trænings
- og opbevaringsrum. Og vores nuvæ-
rende klubstue var fyldt med klubbens 
kajakker (den ene firerer, vi havde, lå i 

tagrummet - derfor lemmen i gavlen…). 
 
Jeg havde fået at vide at der en gang 
imellem var klubaften, hvor nogle af 
klubbens medlemmere mødtes og hyg-
gede over en kop kaffe. Og en onsdag 
aften var jeg heldig og mødte Lene og 
Robert, Erik og Asta og Johnny og Lis. 
De var bare søde og rare og pludselig 
var jeg en del af klublivet. Og så gik det 
som det gik og i de efterfølgende år 
boede jeg nærmest i klubben. 
 
Klubben havde på dette tidspunkt en 
meget anstrengt økonomi blandt andet 
på grund af en stor gæld til Randers 
Kommune. Jeg trådte ind i bestyrelsen 
året efter jeg var blevet medlem og på 
det tidspunkt startede også det hårde 
arbejde med at få klubben økonomisk 
på fode igen.  
 
I starten var det Brian Kragh, Rolf Niko-
lajsen og jeg der trak læsset, men der 

Fra det gamle arkiv: Generalforsamling i klubstuen 24/2-2002. Køkkenet i venstre hjørne 

er nu indrettet som sauna. Holger kan du ikke finde, men derimod Tommy, jo . . . og flere 

andre ”gamle” kendes vel også. 
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kom hurtigt flere gode kræfter til. Vi 
arrangerede blandt andet Drage-
bådsræs for virksomheder i Randers og 
efter lidt startvanskeligheder, gav disse 
arrangementer et rigtig godt tilskud til 
klubkassen og takket være Brian K’s 
evner som kasserer, kom klubbens 
økonomi stille og roligt på fode igen. 
 
At klubben har haft en så anstrengt 
økonomi engang er måske svært at 
forestille sig, når vi idag kan opleve en 
klub med en særdeles solid økonomi - 
opnået ikke mindst takket være en ræk-
ke dygtige og påpasselige kasserere, 
klubben har været så heldig at have i 
årene siden da.  
 
Fremgangen skyldes selvfølgelig også 
at medlemstilgangen var støt stigende 
igennem mange år. Basis herfor var det 
nye koncept med begynderkurser, Rolf 
og jeg stablede på benene, et koncept 
der blev fastholdt uforandret igennem 
mange år, men som de senere år, har 
fået et (tiltrængt ;-) løft og en tilpasning 
til det nye EPP-koncept, DKF indførte 
for få år siden.  
 
Med medlemsstigningen fulgte også 
behovet for flere kajakker og dermed 
for nye faciliteter for opbevaring af ka-
jakker og udstyr, så igennem årene er 
det blevet til både til nye bygninger og 
nyindretning af det gamle klubhus. 
 
25 år - heraf mange i bestyrelsen og 
som formand - kan det blive ved med at 
være sjovt? Det er frivilligt foreningsar-
bejde med de op- og nedture, der nu 
engang følger med i sådan noget. Og 
det har krævet og kræver ind i mellem 
fortsat masser af tid.  
 
Jeg kan nok ikke give et fyldestgørende 
svar. Klubben blev bare - og er fortsat - 
en uundværlig del af mit liv, et sted 
hvor jeg har mødt så mange dejlige 

mennesker samlet omkring kajakronin-
gen og foreningslivet. 
 
Og det altafgørende brændstof for for-
mand, bestyrelse, udvalgsformænd og 
-kvinder er og bliver netop medlemmer-
nes opbakning, herunder især gennem 
deres deltagelse i små og store arran-
gementer i klubben. Og netop på det 
punkt har de senere år været rigtig dej-
lige.  
 
En stadig større kreds af medlemmer 
bidrager med stort og småt ved vores 
arrangementer, hvad enten det er 
stævner, arbejdsdage eller fester. Det 
blev blandt andet understreget ved ar-
bejdsdagen i august, hvor mere end 30 
medlemmer dukkede op og i løbet af 
dagen gav en hånd med vedligeholdel-
se af klub- og bådhuse og arealerne 
omkring disse.  
 
Og sæsonen sluttede med en fanta-
stisk Lyserød Lørdag med rekord-
mange deltagere - og masser af hjæl-
pere. Det blev efterfulgt af stander-
strygningen, hvor ca. 35 medlemmer 
deltog og dagen sluttede med stander-
strygningsfesten, hvor 39 havde til-
meldt sig til spisningen og 36 til den 
efterfølgende vinsmagning. 
 
Og efter sådan en lørdag kan man jo 
ikke være i tvivl: Det er det hele værd! 
 
Så jeg kan bare slutte med at sige tak 
for 25 dejlige år i Kano- og Kajakklub-
ben Gudenaa. 
 
Tommy 
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Pensionist med 
godt helbred 
og med natu-
ren lige uden 
for døren.  

En morgen og 
en formiddag 
Stevnstrup -
kajakklubben 
tur retur retur.  

Hvor heldig har 
man lov til at være? 

Ud ad døren op på cyklen, ned ad bak-
ken, forbi rideskolen, ind på Gudenåsti-
en, over Nørreå ved cykelbroen, Horn-
bæk enge til venstre og Gudenå til høj-
re.  

Og så er man ved Naturcentret og ka-
jakklubben. Hurtig omklædning, ned i 
kajakken og så går det tilbage igen 
først på den bredde Gudenå og så på 
vej mod Tånum ad den idylliske Nørreå 
inden man vender og tager turen tilba-
ge til kajakklubben igen.  

Kajakken tørres af og sættes på plads. 
Så kommer belønningen med et varmt 
bad, og så er man klar til at cykle hjem 
igen. 

Alt i alt ca. tre timer gennem noget af 
Danmarks smukkeste natur set både 
fra land og fra vandet. En tur gennem 
det markante istidslandskab, der efter-
lod de dybe indlandsfjorde, der tilbage 
fra stenalderen gav grundlag for 
Midtjyllands tætte bebyggelse og vore 
mange landsbyer.  

Fortidens fjordlandskab med de gode 
livsbetingelser og tætte befolkning er 

forklaringen på vore mange gravhøje, 
landsbykirker, runesten og fortidsfund 
som helleristningerne ved Øster Velling 
og Guldfibulaen fra Spentrup. Så selv 
om sommeren i år er meget dansk kan 
man sådan en formiddag dårligt undla-
de at nynne ”Du danske sommer jeg 
elsker dig”. 

Men hvad er det så ud over friheden på 
sin cykel og i sin kajak, man kan opleve 
på sådan to ture på hver ca. 14 km?  

Man møder en mængde aktive og hen-
synsfulde mennesker. På Gudenåstien 
går man, lufter hund, løber og cykler.  

Man hilser og man tager hensyn til de 
andre. På vore to åer er det samme 
oplevelse. Her møder man lystfiskere, 
der kommer en fire med styrmand med 
Dannebrog til agter og her kommer en 
motorbåd, der hensynsfuldt sætter far-
ten ned. 

Først på cykelturen møder jeg ”alle mi-
ne heste” ved rideskolen. Derefter er 
der nattergalene omkring cykelbroen 
og Nørreå. Til foråret vil de atter slå 
deres triller.  

Her kan man også se vinbjergsnegle, 
og nogle morgener ser man rådyr, der 
græsser. Senere cykler man forbi de 
store engsøer. Her ser man alt efter 
årstid ”det hele”: Svanepar, gåsekoloni-
er, blishøns, skalleslugere, gråænder 
og så videre.  

Lige nu ser man også ”kommunale” 
køer på græs. Lige inden kajakklubben 
kommer man til Randers Naturcenter. 
Her er der altid gang i den. Der er børn, 
som fisker og lærer om den danske 
natur.  

En dag på og ved åerne 
Af Lars Stegsted Rasmussen 
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Der er måske også børn eller pensioni-
ster, der får en tur på Gudenå i centrets 
trygge både. Og på gode sommerdage 
møder man børnefamilier og unge, der 
hygger sig ved kajakklubbens bådebro. 

I kajakken på vore to store åer ser man 
det hele i et andet perspektiv. De gule 
åkander ser man over alt. Her står en 
fiskehejre på udkig - bomstille.  

Her kommer et svanepar med 6 halv-
store grå ”grimme ællinger”, der selvbe-
vidst svømmer i formation med mor og 
far for og agter. Her flyver isfugle og 
skovduer. Kragerne og den elegante 
vipstjert balancerer på grødesamlinger.  

Er man heldig ser man odderne og højt 
på himlen den røde glente, musvåger, 
blå hærhøg og måske en ørn på fiskeri. 

Hjem cyklede jeg forbi den Chr. III`s 
kanal, der i sin tid skabte grundlaget for 
1500talles befæstning af Randers by 
med voldgrav og Randers Slot, og som 
dermed også blev en forudsætning for 
middelalderbyen og nutidens bycent-
rum.  

Derefter passerede jeg Fladbro Kro, 
Dyrehaven, Fladbro Skov og så var 
den morgen og formiddag brugt godt. 

De 6 grå svaneunger på åen bliver med 
tiden, som HC Andersen skrev, til stolte 
hvide svane. Det behøver i i kajakklub-
ben imidlertid ikke vente på. Vi er alle-
rede midt i eventyret. 

Fotos fra Linda’s  
facebooksamling 
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Klubmesterskaber 
Af Jeanett Nielsen  

Traditionelt har vi altid afholdt klubme-
sterskaberne EFTER Tour de Gu-
denaa, men i år var vi nødt til at få dem 
afviklet lidt tidligere på sæsonen end vi 
plejer pga. mange arrangementer på 
kajaksiden generelt, både klubmæssigt 
og på landsplan.  
 
Dette betød i praksis en måneds korte-
re træningstid end normalt, hvilket må-
ske kan have haft indflydelse på resul-
tatet - mere om det senere. 
 
Den officielle klubmesterdistance er 5 
kilometer, og løbet blev skudt i gang kl. 
13 (næsten) præcis. Vi var en del hep-
pere på kanten i år, så stemningen var i 
top, og der blev klappet af både herrer, 
damer og ungdom efterhånden som de 
kom forbi.  
 
Ruten er den samme som til handicap, 
så den er dejligt tilskuervenlig, hvor 
roerne kommer forbi klubben mange 
gange. 
 
Der var faktisk spænding om resultatet 
i alle 3 kategorier (vi har normalt også 
en børnepokal og en begynderpokal, 
men der var desværre ingen fremmød-
te i de to kategorier), men til sidst var 
det kun på herresiden, de to kombat-
tanter lå side om side, og der kunne 
blive tvivl om resultatet.  
 
Damernes pokal gik igen i år til Heidi 
Grøngaard Mikkelsen, og ungdomspo-
kalen tog Anders Schmidt sig af.  
 
Til David Kudahls store fortrydelse, er 
han nu nået en alder hvor den flotte 
børnepokal ikke længere kan blive 
hans, og da der desværre ikke mødte 
andre op i børnekategorien, må den nu 

stå på hylden i klubben i et helt år uden 
et nyt navn indgraveret. Der er noget at 
træne efter næste år, unger!!  
 
På herresiden endte løbet med at blive 
så tæt, og så spændende, at ingen af 
os på land overhovedet nåede at tæn-
ke på, at tage billeder af opløbet. Det 
blev endda så tæt, at vi næsten skulle 
have afgjort det ved målfoto!  
 
Jesper Schmidt nåede lige akkurat at 
slå den regerende klubmester gennem 
en menneskealder, Brian Kragh, med 
ganske få centimeter (måske endda 
milimeter), og de var begge i tvivl om, 
hvem der løb med sejren indtil vi kunne 
fortælle dem, at Jesper var den nye 
klubmester. Ikke svært at forstå, at Je-
sper blev glad for den sejr!  
 
Jeg kan ikke i skrivende stund huske, 
hvor mange år i træk Brian er blevet 
klubmester, men jeg har været medlem 
af klubben siden 1995, og han har væ-
ret klubmester i al den tid! Flot præsta-
tion og tillykke til alle med pokalerne. 
 
Resultaterne fra 5km klubmesterdi-
stance: 
Herrer: 
Jesper Schmidt 
Brian Kragh 
Flemming Drescher 
 
Damer: 
Heidi Grøngaard Mikkelsen 
Anne Marie Pape 
Lone Kudahl 
 
Ungdom: 
Anders Schmidt 
Bjørn  K. Simonsen 
David Kudahl 
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Efter den officielle distance afholdt vi 
en 500 meter sprint, og så var der kage 
og varme i klubstuen. Det blev også til 
det efterhånden traditionelle K2-mix, 
hvor vi trækker lod om, hvem der skal 
ro sammen, og det er altid underhol-
dende at være tilskuer til. 

Trods vejret, var det en rigtig dejlig dag 
i klubben, hvor vi sagtens kunne have 
været flere, både deltagere og heppe-
re, så kom gerne ud af busken næste 
år. 
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Ungdomstræning 
Interview med Heidi Mikkelsen og Anders Schmidt 

Handikapaften i fantastisk flot vejr. Klart 
solskin, stille vand og godt med roere 
på vandet, igen.  Solen gik ned i et 
væld af flotte farver inden de sidste 
nåede over målstregen. Også Heidi, 
altså over målstregen.  
 
I dag havde hun tid til at fortælle lidt om 
ungdomstræning, men først i bad. 
Bjørn og Anders var også med i ons-
dagsræset, så måske kunne de bidrage 
med et par kommentarer. 
 
Vi rykkede over til sofagruppen for at få 
lidt fred for alle onsdagskommentarer-
ne fra de andre, klubhygge hedder det 
vist, men det var altså kun ungdoms-
træning vi skulle snakke om. Heidi 
skævede lidt til mobiltelefonen, der fun-
gerede som diktafon, mens Anders tra-
skede forbi på vej i bad. Bjørn meddel-
te at han skulle nå en anden aftale, så 
måske en anden gang. Jeg trykkede på 
knappen til optageren, og Heidi starte-
de. 
 
Jeg tror det var til vores generalforsam-
ling at der var snak om at Jesper stop-
pede med at ro med de unge knejter, 
og det kunne være fint hvis man kunne 
finde en, der havde lyst til at prøve at 
give dem noget input. Så har jeg godt 
nok tænkt meget over, jamen gider de 
egentlig sådan en gammel kone som 
mig. Vil de synes det er for latterligt at 
jeg kommer til at stå for det.  
 
Anders sad nede på ro-ergometeret en 
vinterdag, og jeg nævnte det lige for 
ham, om det var noget han troede kun-
ne du. Ja, det ville han rigtig gerne væ-
re med til. Det ville de andre også, så vi 
startede her i foråret , faktisk meget 
struktureret. De fik udleveret program 

for to uger ad gangen, og i starten var 
der rigtig meget fokus på deres teknik.  
 
En af vores rigtig gode øvelser har jeg 
set i en video fra det New Zealandske 
landshold om en firer-kajak. Den viste 
det basale med at få lavet rotationen, 
hvor de tager tre tag, og så for at få 
rotationen stikker de faktisk pagajen ud 
til modsatte side og dypper spidsen af 
pagajen, inden den flyttes over i den 
rigtige side for at tage det fjerde rotag. 
Resultatet er at man er så roteret som 
man overhovedet kan. Den øvelse star-
tede vi ud med i teknikken, og det var 
der meget fokus på også i forbindelse 
med opvarmningen. 
 
Men ellers har vi roet pyramider, 1 og 2 
minutters pyramider, hvor vi stiger i 
intensitet og derefter ned igen. Det er 
med henblik på at få øget det tempo 
man kan holde til at ro med, marathon-
tempoet som jeg kalder det. Så har vi 
øvet ryk, hvor vi har roet i tog, hvor den 
der ligger bagerst skal rykke forbi og op 
foran de andre. 
 
Pyramider er gode at træne for at få 
tempoet sat op? Det jeg har givet vide-
re er det, jeg selv har trænet, da jeg 
trænede intensivt i slutningen af 90-
erne. Min erfaring er at det er med til at 
øge udholdenhedstempoet. Det er og-
så sådan, at når man starter og kører 
op i intensitet, så når man skal til at 
køre ned igen, kan man alligevel holde 
det høje tempo i lidt længere tid.  
 
Jeg kalder det marathontempo, handi-
kaptempo og spurttempo, og der ope-
rerer vi med to udgaver af spurttempo. 
Der er ikke pause mellem intervallerne, 
vi skifter bare tempo, 1 minut med et 
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tempo, et minut hurtigere og så ned 
igen gennem de samme tempovarian-
ter. 
 
Udgaven med 2-minutters interval er 
virkelig hård, men det gode ved det er, 
at hvis man skal lave et ryk fx til handi-
kap, så ved man at man kan klare de 
der 2 minutter. Vi har også talt tagene, 
fx 2 minutters spurttempo svarer til 80 
dobbelttag. Så ved man at man kan 
holde 80 dobbelttag, som svarer til ca. 
300 m, og så alligevel ikke gå helt ned 
og være flad bagefter. Så pyramidetræ-
ning har været for at træne udholden-
hed og for at få udgangstempoet op. 
 
Så har vi trænet meget starter og vi har 
trænet korte intervaller med skift 15/45 
hvor vi hele tiden skifter 15 sekunder, 
det er så et højere spurttempo end py-
ramiden. 
 
Jeg har også ind imellem appelleret til 
at de gerne må ro med elastikker, så 
det bliver mere ligeværdigt. Det giver 

dem en helt anden følelse, når de kom-
mer ud at ro uden elastikker. Så det har 
vi også haft med i træningen, og det 
giver jo rigtig hård modstand. 
 
Det er de ting vi har trænet, og det er 
valgt i forhold til de stævner vi gerne 
ville med i. Det første store var DM i 
juni måned men også vores eget 
RCKM i slutningen af maj. Op til DM i 
juni måned trænede vi også overbærin-
ger og løb med kajakken her rundt om 
huset. Alle var med til DM, Bjørn, Phi-
lip, Anders og Martin. Men Martin måtte 
udgå fordi han blev ramt af en af lands-
holdsroernes kajak i en overbæring. 
 
Træning er mandag og torsdag. Jeg 
har været lidt ustabil ind imellem, men 
de har hele tiden fået mine forslag til 
hvad de kunne træne, og har også ta-
get hensyn til deres egne input eller 
ønsker. 
 
Det der hele tiden har været mit mål, er 
at give de erfaringer videre fra min 

Bjørn og Anders  
ved klubmesterskaberne 
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egen tid med aktiv træning, og jeg har 
selv fået rigtig meget ud af det, fordi de 
ror jo stærkt. De har virkelig udviklet 
sig. Det synes jeg også jeg kan se bå-
de på deres tider og deres fysik. 
 
Anders er tilbage fra brusebadsturen, 
og kvitterer med et stort grin på Heidis 
kommentar. Det kan han også sagtens, 
for hans resultat af træningen er jo bå-
de handikappokalen og klubmester i 
ungdomsklassen. 
 
Et kig på deres bedste handikaptider i 
forhold til sidste år viser også forbedrin-
ger på 7-11% blandt de 4 ungdomsroe-
re, og kun 6 voksne roere har hurtigere 
tider end Anders, så det er resultater 
der er til at få øje på. 
 
Men det har jo ikke bare været kajak-
træning, fortsætter Heidi. Jeg tager hat-

ten af for, at de stort set efter hvert træ-
ningspas er gået ind og har løftet jern 
bagefter, og det er programmer de selv 
har fundet ud af. Det er forskelligt hvor 
meget tid de har lagt i det, og det har 
selvfølgelig en betydning om man ror 1-
2 gange om gen eller 3-4 gange, og 
også til vinter om man er så discipline-
ret at man sætter sig på roergometeret. 
 
Det har været rigtig sjovt, og jeg synes 
at det er fantastisk at de unge menne-
sker gider at høre efter en gammel ko-
ne som mig.  
 
Jeg har selv haft træner på i Helsingør, 
hvor der var en som tog træneruddan-
nelsen. Han brugte dem der havde lyst 
til at træne som prøveklud, og det er en 
del af de programmer han har brugt 
som jeg har taget udgangspnkt i, og så 
har jeg jo også læst lidt på nettet.  

Martin 
ved Randers Kajak City Maraton 
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Jeg vil gerne have været i Silkeborg og 
tale med deres ungdomstræner Claus 
Pape for at få noget inspiration til den 
tid vi har at lægge i træningen, men det 
bliver sikkert ikke før til foråret. 
 
Anders nikker, og fortæller at han er 
godt tilfreds med at træne struktureret. 
Det er fedt at træne på den måde, siger 
han, og jeg kan virkelig mærke forskel 
når jeg kommer ud til de større løb. I år 
har jeg været med til Tour de Gudenå, 
DM, Vendelboløbet og en masse kajak-
rally, men også klubmesterskabet.  

Jeg har forbedret mig markant siden 
sidste år. Vi har ikke aftalt vintertræning 
endnu, men jeg har selv sammensat et 
program for at fortsætte tirsdag og tors-
dag vinteren over, så jeg ikke bare skal 
starte forfra til foråret. 

Nu var det Heidi, der grinede stort, vist 
nok et tilfreds et. De har en rigtig positiv 
indstilling, kommenterede hun. De har 
snakket om at mødes en gang om 
ugen her i vinter og ro på ergometer, 
og jeg har foreslået at de også deltager 
i lørdagsroning og i havneræs. 
 
Hun er vist en hård træner, hende den 
gamle kone, men det er værd at be-
mærke at hun selv har vist en impone-
rende mental styrke i de resultater hun 
selv har nået, efter at lægerne påstod 
hun aldrig kom til at ro igen. Det er må-
ske det ungdomsroerne i virkeligheden 
vil lære mest af. 

”Den gamle kone” er klar 
ved Randers Kajak City Maraton 
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Kammeratskabspokalen 

Af Jeanett Nielsen 

Stemmedeltagelsen til kammeratskabs-
pokalen var høj i år, og der har dermed 
været mange gode forslag og begrun-
delser. 
 
Det er altid en fornøjelse at 
læse de mange stemmesedler 
igennem, det gør en i godt 
humør. Dejligt vi har sådan et 
godt kammeratskab i klubben. 
 
Stemmerne er bredt fordelt 
mellem børne-/
ungdomsroerne og "den ældre 
generation" - Anya, Olivia og 
Laura fik mange stemmer 
blandt juniorroerne, og blandt 
andet Jette Jansson, Torben 
Ravn og Anne Marie Øster-
gaard fik stemmer blandt de 
voksne medlemmer. 
 
De helt store stemmeslugere 
var dog uden tvivl Niels Ulrik 
Teisner, som gør et fantastisk 
stykke arbejde som juniortræ-
ner, sammen med både med-
trænere og forældre, Heidi 
Grøngaard Mikkelsen som 
træner vores ungdomskaproe-
re, og ikke mindst årets vinder: 
 
Poul Ibsen-From 
 
som fik stemmer for sin altid venlige 
hjælpsomhed, og store klubånd. Som 
en af de mere poetiske stemmer lød: 
Poul Ibsen-From - det kan man da ikke 
være i tvivl om! Og det er jo ganske 
rigtigt. 
 
Tillykke med pokalen Poul. 
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Jeg har været inde på kajakbumsernes 
hjemmeside og kigge lidt, og hvis de 
kan ro på Lindenborg å, så kan jeg vel 
også. Hvis jeg starter langt nede, hvor 
der er godt med vand, så tager jeg en 
almindelig turkajak med, jeg skal jo ikke 
have anden bagage med end madpak-
ken. Hvis jeg starter helt oppe ved Ny-
bro i Rold skov, så tager jeg en havka-
jak med, simpelthen for ikke at lave 
ulykker hvis jeg kommer til at ro på en 
sten. Havkajakken kan holde til det, 
men jeg risikerer at ødelægge en turka-
jak hvis uheldet skulde være ude. 
 
Det er Poul, der fortæller. Han har lovet 
at underholde mig lidt med at fortælle 
om nogle af sine mange ture i kajak-
ken, og dem må der da være nogen af, 
siden han blev tilkendt kammeratskabs-
pokalen 2016. Den hæder kommer 
man kun i nærheden af, hvis man også 
deltager aktivt i klublivet. Rostatistikken 
afslører da også, at han nu ligger num-
mer 6 på kilometerstatistikken, med 

111 ture og i alt 1.414 km. på nuværen-
de tidspunkt. Det kan vist godt kaldes 
at være aktiv. 
 
Men nu må vi se, om jeg kommer af 
sted på den tur, fortsætter Poul. Den 
sidste lange tur jeg har været på er løv-
faldsturen, og det er en rigtig god tur, 
Jeg har været med 3 eller 4 gange. Det 
er Jette Jansson der står for den. Hun 
aftaler med Tange kajakklub, at vi låner 
deres klubhus. Det plejer at være ugen 
efter Tour de Gudenaa. Til at begynde 
med havde vi turen til at ligge før TDG. 
Det førte så til, at der var mange der 
kom med, fordi de lige skulle ud og træ-
ne lidt til TDG, så de satte kajakken i 
oppe ved Silkeborg, og så var de bare 
væk. Det var jo ikke meningen.  
 
Meningen er at vi har en tur i ro og 
mag, begyndere kan tage med også, 
og der er ikke nogen der bliver ladt til-
bage. Man holder i princippet den lang-
somstes tempo. Og så holder vi pauser 
og spiser kage og hvad vi nu gør. Vi 
har selvfølgelig også madpakker med, 
det er ikke kun kage, siger han med et 
lunt glimt i øjet og skubber til posen 
foran os. Poul foreslog at vi lige skulle 
mødes i klubhuset om formiddagen og 
snakke over en kop kaffe, og så ville 
han lige købe en kage til os. Han har 
sør'me da fortjent den pokal. 
 
Vi starter i Silkeborg, og holder ind i 
Tange hvor vi overnatter og er i sauna, 
og har mad med som vi har lavet hjem-
mefra og sat af i Tange inden vi kører 
til Silkeborg. Bagagen bliver også sat af 
i Tange, så vi skal ikke have en hel 
masse med i kajakkerne. Og så om 
søndagen tager vi den sidste del af Poul kan du finde ved lørdagsroning . . 

Vild med kajak  

Interview med Poul Ibsen-From 
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turen herned til Randers. Vi var 9 delta-
gere i år, nogle var kun med om lørda-
gen. Til gengæld hopper nogle så på 
om søndagen. I år var det fx Anne-
Mette Bering, der havde lavet aftale om 
at starte sammen med os kl. 10 fra 
Tange. Alle vi andre var klar til at ro kl. 
9.30 og vi ventede og ventede, og der 
kom ikke nogen. Til sidst så tænkte vi 
at nu tager vi af sted, klokken var et par 
minutter i 10, men så kom Anne-Mette. 
Men det VAR jo den tid hun havde af-
talt, så hun var der til tiden. Det var vi 
andre der var utålmodige. Men det er jo 
et eksempel på at man godt kan være 
med bare en dag, og så kan søndags-
roeren jo ro den kajak videre, som lør-
dagsroeren havde.  
 
Det er en meget hyggelig tur, og der 
bliver snakket. Det er hyggeligt fordi det 
går i ro og mag og folk er indstillet på, 
at nu er vi på skovtur, bare ikke i sko-
ven men i kajakken, men i princippet er 
det jo det samme. Der er nogen der har 
lavet god mad og nogen har taget en 
flaske vin med, eller noget andet godt 
at drikke. Så har vi jo en glimrende so-
veplads på gulvet i bådehuset, så det 
er med at have et blødt underlag med, 
men ”sengen” er altså stor nok. 
 
Der er reelt ikke nogen seværdigheder 
undervejs, men vi standser lige overfor 
Kongens Bro, der plejer vi at spise. Så 
standser vi ves Sminge Sø. Det er de 
to steder vi plejer at holde pause den 
første dag. Så plejer vi at holde pause 
ved Ulstrup, det er mange gange mo-
torbådsklubben som låner os deres 
klubhus. Så selv om det blæser og reg-
ner, så kan vi sidde indendørs og spise 
vores mad. Så holder vi også i Langå, 
og når vi er der sker det af og til at vi 
aftaler med nogle, at så smutter de ba-
re videre i eget tempo, nu har de taget 
den med ro længe nok. 
 

Om Lørdagen holder vi også somme 
tider ind ved Ans, og der er der også til 
tider nogle der hurtigt tager videre. Men 
så kan de jo tænde saunaen og sørge 
for at lave en kop kaffe så det er klar 
når vi andre kommer. Så passer det 
med, at når vi så er kommet og har sid-
det i saunaen så går vi ud og dypper os 
lidt i søen. Det er jo ikke vinter endnu, 
men heller ikke sommer, så vandet er 
lidt køligt men så er der dejlig sauna 
bagefter. 
 
I Sminge er der en lille anløbsbro, og 
så er der en meget flad eng og der har 
vi været på tidspunkter hvor vi kunne ro 
op over engen fordi det er højvande, og 
så roede vi op til skrænten hvor vi kom-
mer op til en lille legeplads. Men en af 
de andre sæsoner kom der en kano 
med en familie, de havde en bedstefar 
med, en ældre herre på 70-80 år, men 
han bevægede sig som en på hundre-
de, meget stift. På et tidspunkt stod han 
ude på den her bro og så mister han 
balancen, på den måde at han står stiv 
som et bræt og falder bagud. Vi andre 
kan finde på at lave sådan noget i en 
svømmehal fordi det er skægt, men det 
her var jo ramme alvor, og så måtte 
familien jo hjælpe ham op. Lidt tanke-
vækkende for hvor gamle familiemed-
lemmer man skal slæbe med på åen. 
Det kunne vist være gået galt. 
 
Vi har et planlægningsmøde, det plejer 
at være om onsdagen inden turen lige 
efter handikaproning. Vi aftaler på for-
hånd, hvem vil godt lægge bil til, hvem 
vil godt lave en kage, hvem vil godt 
lave noget mad , hvem vil stå for mor-
genmaden og så sørger man selv for at 
have frokost med til når vi er ude at ro. 
Så er der en der sørger for at lave 
regnskab med alle udgifter og så deles 
vi om udgifterne efter turen. Jeg har fx 
haft en udgift til noget af det flydende, 
fordi vi skal selvfølgelig have noget til 
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halsen når vi sidder i saunaen, og så 
deles vi alle om det. 
 
Det er en rigtig hyggetur og en rigtig 
god anledning for begyndere til at kom-
me ud på en længere tur som ikke er 
en strabads. Men selvfølgelig hvis man 
ikke har mange kilometer i armene, så 
kan det da godt være at det kan mær-
kes. Men så er det altså ikke værre, 
man skal bare sørge for at få noget at 
spise, man skal ikke gå sukkerkold. 
Man skal have nok at drikke og sørge 
for at få nok at spise, eventuelt have en 
energibar i bagagen. Så skal man selv-
følgelig være klædt på, så man også 
kan klare at det øsregner. 
 
Jeg har jo også været på nogle ture 
med havkajak, det er så Heine og Mar-
tin jeg som regel har roet med der. En 
enkelt gang var der ved et tilfælde også 
3-4 af pigerne med på en tur, det var 
Linda, Jette, Eva og en Jette mere, så 
vidt jeg husker. Vi havde meldt os til en 
tur Æbelø rundt, og vi havde meldt os 
til samme tur. Da lånte vi så klubhuset 
nede i Bogense kajakklub, men ellers 

er det mest Heine og Martin jeg er 
sammen med når det er havkajak. 
 
Det har vi været et par gange rundt om 
helgenæs, og rundt i Kalø vig og vi har 
været på Mariager Fjord nogle gange 
også. Vi har været herfra og op til Als 
odde hvor kajakbumserne har deres 
sommetræf. Vi har været på Viborg 
søerne og på Hald Sø og på Gudenåen 
fra begyndelsen, altså fra Tørring. 
 
Tørringturen var i 2010 med deltagelse 
af Ejvind, Heine og mig. Da havde vi to 
overnatninger. En af morgenerne var vi 
på en primitiv lejrplads, der var et bord 
lavet af planker, og der står Ejvind 
pludselig med to halvdele af sine briller 
fordi skruen der holdt dem sammen var 
faldet af. Han kan ikke undvære sine 
briller, og han havde kun det par med. 
Det lykkedes ham at finde skruen, men 
han havde ingen skruetrækker med, 
men har så en lommekniv. Og så skulle 
han så med lommekniven havde den 
lille skrue ned i hullet, samtidig med at 
brillestangen var på, men uden de bril-
ler på, som han skal bruge for at se. 

Martin, Ejvind og Poul  - Tørringturen i 2010 
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Det tog en halv time, men det lykkedes 
at få brillestangen skruet på så vi kun-
ne ro videre. 
 
Ved en af rastepladserne hvor vi kom, 
det havde lige været skybrud en uges 
tid så der var rigtig meget vand i åen. 
Det betød blandt andet at et af de lak-
sebrug vi kom forbi var blevet over-
svømmet,og deres fisk var stukket af. 
Og da vi så kom roede vi ind på lege-
pladsen, så meget vand er der, og så 
må vi gå lidt højere op for at overnatte. 
Der var så et fint stort bålhus med tag 
over en bålplads, og det hele stod i 
vand sådan en 10 cm vand. Men vi 
kunne jo soppe ud til bænken og sætte 
os, den var jo oven vande. 
 
Nogen gange er det altså lidt ekstra 
sjovt, når der er der så meget vand i 
åen, men det er bøvlet at komme under 
broerne. Og hvis man er så stiv i krop-
pe som jeg, så kan man ikke bare lige 
lægge sig ned fladt hen over kajakken. 
Så vi må tage kajakken op og så over 
broerne i stedet. Det er dog ikke Gu-
denåen men nogle af de andre mindre 
åer, fx Skjern å, med små broer som fx 
dem landmændene bruger for at kom-
me over åen med deres maskiner. 
 
Der var også så meget vand i år ved 
Tour de Gudenaa, at de måtte flytte 
starten. Den skulle være neden for Jy-
ske Bank, men den blev flyttet over til 
den anden side af broen med Chr. Den 
8.s vej mellem Silkeborg Langsø vest 
og øst, for ikke at få deltagerne til at 
vælte når de skulle under broen. 
 
En af tourens udfordringer plejer at væ-
re Tange sø, og det siges at når det 
blæser så er der bølger på et eller an-
det tidspunkt uanset hvor man er. Men 
der har jeg været heldig endnu. De 
gange jeg har været på tur over søen 
har der ikke været bølger.  

På Tour de Gudenå startede jeg i år fra 
Ans, og de bølger der var skyldes fak-
tisk de andre roere. Da jeg startede 
tænkte jeg, hvorfor tog jeg dog ikke 
med fra Silkeborg, det kunne jeg ligeså 
godt have gjort. Da jeg så kom til Lan-
gå dan kunne jeg egentlig godt huske 
hvorfor. Det var godt nok, for når jeg 
normalt roer, så holder jeg jo pauser og 
jeg sidder i ro og mag og nyder det, og 
har tid til at kigge efter en fugl. På Tour 
de Gudenaa sidder man i kajakken he-
le tiden og prøver at undgå at nogen 
kommer forbi en, eller også at ro op til 
nogen andre for at få en bedre place-
ring og dermed ro så hurtigt som man 
kan. Og det er jo en anden måde at ro 
på, og det kan GODT mærkes. 
 
Jeg har somme tider haft kamera med, 
fordi jeg gerne vil tage billeder af de 
flotte og nogen gange spændende op-
levelser på vandet. Det har været både 
video og billeder, som jeg fx har taget 
med et GoPro kamera. Det kan jo sæt-
tes til at tage billeder i bestemte tidsin-
tervaller, men resultatet er at de fylder 
utrolig meget og når man kommer hjem 
har man en bunke billeder der skal kig-
ges igennem, så nu ligger det hjemme. 
Jeg fandt også ud af , at det ikke er alle 
kajakker den her sugeskive kan sættes 
fast på. Og faktisk er det sådan, at der 
hvor det er sjovest at fotografere, der 
kan jeg ikke komme til det, for der har 
jeg rigeligt at gøre med at holde fast i 
pagajen. 
 
Jeg har haft det med engang hvor Hei-
ne og jeg roede til Als Odde, og der var 
rimelig mange bølger. Jeg har ikke væ-
ret ude i så store bølger før. Nogen 
gange kunne jeg kun se hovedet af 
Heine i kajakken foran, og der ville jeg 
så afpasse det med når der ikke var så 
slemme bølger. Der havde jeg kamera-
et i lommen på min redningsvest, og så 
op med det og tage et billede inden jeg 
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kom op og vippe på næste bølge. Jeg 
fik da taget nogle, men det var ikke den 
kvalitet jeg gerne ville have haft. 
 
Jeg kunne godt tænke mig at have et 
billede af starten på et havneræs, hvor 
der er den her relativt store bølge fra 
de startende kajakker, men det kan jeg 
ikke få, for så kan jeg ikke holde balan-
cen samtidig. Men det er selvfølgelig 
en situation hvor GoPro kameraet kan 
klare det ved at sidde på kajakken og 
være indstillet til intervalfotografering. 
 
Havneræs er også rigtig sjovt. Jeg vil jo 
gerne ro hurtigt, og det kan jeg ikke. 
Men ved havneræs er der dels motiva-
tionen ved at der er nogen foran dig, og 
kan du nu indhente dem så er du jo lidt 
hurtigere, og hvis der er nogen på vej 
forbi så vil det jo være meget sjovt lige 
at kunne give den en tak mere så det 
ikke lykkes. Til at begynde med var mit 
mål at komme op på 10 km i timen, og 
det kom jeg så til sidst i snit, og det er 
rigtig godt efter min standdard. Så nu 
er målet sat lidt højere op.  
 
Nu er jeg efterhånden blevet så tilpas 
god, at jeg godt kan være med på en 
hænger når nogle ror forbi mig, og der-
ved få en lille fordel inden jeg falder af 
hængeren igen. Fx da vi var med på 
Bygholm sø og der er så mange kajak-
ker i starten så er det nogle ret store 
bølger starten laver. Kommer man til at 
ligge rigtig på en bølge så bliver man 
lige trukket med, og får en halv kilome-
ter ekstra i timen i fart, eller hvor meget 
det nu kan blive. 
 
Det er både sjovt, godt for konditionen 
og meget underholdende. Det kan jeg 
også anbefale de nye roere at være 
med til. 
 
Ved Bygholm sø har kajakklubben en 
enkelt bro, så der er en hel masse 

mennesker der skal i på samme tid. Så 
den proces tager 20-30 minutter inden 
alle er kommet på vandet. Vi starter i 
østsiden , henne ved landevejen, og ror 
inden om nogle bøjer for at kunne nå 
op på 10 kilometer, og tager så turen 
op i den anden ende to gange. Hvis vi 
bare ror ligeud bliver ruten ikke lang 
nok. 
 
Der var et par stykker der røg i vandet i 
år, måske fordi det blæste ret meget. 
Jeg samlede en op, og så røg den mu-
lighed for en god gennemførselstid. 
Han synes vandet var koldt, så jeg hav-
de ikke ro på til at få hans kajak tømt 
for vand, så han kom bare op i kajak-
ken, med 5 cm vand i bunden af den. 
Det lagde sig så hen i spidsen af kajak-
ken, så han sad med fødderne i vand. 
Han manglede bare 5-700 meter, så 
han ville ikke ind til bredden og have 
tømt kajakken. Vi fulgtes ad et stykke 
for jeg ville lige se om han væltede 
igen, men det gik, så jeg kunne ro vide-
re. 
 
Konkurrencen for mig ligger i at komme 
så langt ned i tid som muligt, og sidst 
jeg var i Horsens lå jeg sådan cirka 
midt i feltet, og det var jeg egentlig me-
get tilfreds med. Denne gang gik det 
ikke så godt, netop fordi jeg måtte sam-
le en roer op som var væltet. Men det 
er da også lidt vigtigere end at få en 
hurtig tid for mig selv. Jeg når nok at få 
en hæderlig tid en anden gang. Så jeg 
har tænkt mig at jeg skal med de andre 
gange også denne vinter, og det vil 
være fint hvis min fortælling kan lokke 
nogle nye roere med. Næste havneræs 
er i Ry Roklub med nissehuer på, men 
vii har jo også havneræs i Randers til 
januar. 
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Nogen vil sænke topskatten, andre vil 
sætte arbejdstiden ned, men ingen poli-
tikere har endnu slået et slag for at vi 
udvider døgnet til 36 timer. Det kunne 
Gitte Dahlerup ellers godt tænke sig. 
Gad vide hvad Uffe Elbæk vil sige til 
den ide, det er da et alternativ der vil 
noget! 

 
Vi har hygget os 
på vandet, øvet 
os og roet med 
nybegynderne og 
det hele har bare 
været super 
skønt, fortæller 
Gitte. Hvis bare 
døgnet havde 36 
timer, så roede 
jeg hver dag.  

 
Jeg var med på 2 begynderhold i år og 
føler at vi arbejder mere i samme ret-
ning end tidligere. Så tror bestemt at vi 
alle har fået nogle ”fif” til at blive bedre 
hjælpere for nybegynderne, så de ikke 
ryger ind i skader. 
 
Den begejstring kommer af et kursus i 
foråret med Per Spejder og en hel som-
mers arbejde som nybagt instruktør-1. 
Igen i år synes deltagerne at Per var 
fantastisk god til at fortælle, og formidle 
sin viden om teknik og træning.  
 
Det er Henrik Leth Jensen helt enig i. 
Det gjorde en stor forskel at være på 
kursus med Per Spejder. Han blev ikke 
blot inspireret til en bedre ro-teknik, 
men også til en bedre formidlingstek-
nik, når han skal forklare forskellige 
emner over for nybegynderne. 
 

Henrik havde 
egentlig ingen 
ambitioner om 
at blive instruk-
tør. Han havde 
blot meldt sig 
som hjælpein-
struktør nogle 
gange, fordi han 
kan lide at ro, 
og fordi han 

gerne vil give noget af det, klubben har 
givet ham, videre til nye medlemmer.  
 
Det er sjovt at ro og utrolig inspirerende 
at se udviklingen på et begynderhold 
på så forholdsvis kort tid, forklarer Hen-
rik, lige fra rysterøv i kajakken den før-
ste dag til flotte 8-taller sidst på ugen. 
Jeg har sagt til mig selv, at hvis jeg ikke 
selv får noget ud af det ro-teknisk eller 
socialt, så stopper jeg som instruktør. 
Men det har slet ikke været aktuelt, der 
er rigtig god stemning i klubben og det 
giver ekstra motivation til at fortsætte. 

 
Også Hanne 
Kjøbsted Poul-
sen er super 
glad for både 
Per Spejders 
undervisning og 
instruktør-1 kur-
set. Det har gi-
vet mig en sik-
kerhed i at det 
jeg formidler til 

kursisterne er korrekt, men et væsent-
ligt udbytte er et jeg selv har rykket mig 
som roer. Det kan virkelig mærkes, og 
jeg kan bestemt anbefale andre at del-
tage næste år. 

 

Hvis bare vi havde 36 #mer 

Interview med Niels-Ulrik m.fl. om instruktøruddannelse og begynderhold 
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Og det passer 
Niels-Ulrik rigtig 
godt at høre til-
fredsheden med 
både instruktør-
uddannelsen og 
arbejdet med 
begynderholde-
ne.  
 

Det er jo en god indsats vi har fået gjort 
ved hjælp af Per Spejder, som nu igen-
nem 3 år har været her og holdt en kur-
susdag for os. Det giver os et rigtig 
godt indspark, forbedrer vores kvalitet 
og giver os nogle flere redskaber til at 
instruere på en god og enkel måde. Det 
går Per meget op i, og det er han rigtig 
god til at formidle til os, og på den må-
de bliver vi bedre.  
 
Vi har en kvalitet i vores instruktørar-
bejde nu som er væsentligt bedre end 
tidligere. Vi har dermed også en bedre 
kvalitet i vores instruktion af begyndere, 
og vi har ganske enkelt en bedre kvali-
tet blandt vores begyndere i år, og det 
havde vi allerede sidste år. 
 
Vi har her i foråret færdiggjort 15 nye 
instruktør-1, og dem har Brian kæmpet 
lidt for at få indberettet til DKF, fordi 
systemet drillede. I mellemtiden blev 
der så strammet op på reglerne om-
kring førstehjælpsbeviser, så nu skal 
man have et førstehjælpsbevis som 
kun er et par år gammelt for at kunne 
blive instruktør-1.  
 
Det er der så nogen der bliver ramt af, 
fordi de ikke har førstehjælpsbeviser. 
Men selvom de ikke må kalde sig in-
struktør-1, så må de selvfølgelig gerne 
bruges som hjælpeinstruktører, og det 
er nødvendigt for at få de nye begyn-
derkurser til at hænge sammen. 
 
Det nye begynderkursus er blevet kor-

tere med bare 4 dage til introduktion. 
Der er ikke mere en lang Ulstrup-tur 
men en mere overkommelig Langå-tur, 
så det er færre kilometre og færre ture. 
Men ideen har jo været at stille instruk-
tører til rådighed tirsdage og torsdage, 
så deltagerne kunne få ekstra træning 
efter det grundlæggende begynderkur-
sus. Begynderne kunne også ro selv på 
alle andre mulige tidspunkter.  
 
Det er jo blandt andet i den efterfølgen-
de træning at vi skal bruge alle de nye 
instruktør-1ere. Før sommerferien gik 
det rigtig godt, der var 1-erne meget 
flittige – stor ros for det, men der var 
egentlig mere behov for instruktørassi-
stance efter sommerferien, så vi kunne 
gå målbevidst efter at få begynderne 
gennem EPP2-prøverne. 
 
EPP-2 prøver i begynderkurset er en 
ny ting der er kommet til, som vi første 
gang brugte seriøst og målbevidst sid-
ste år, fortæller Niels-Ulrik. Det var ef-
ter sommerferien vi begyndte at gå 
målrettet efter prøverne. Kriterierne var 
skrevet op på tavlen, og hver tirsdag og 
torsdag blev vi samlet henne foran tav-
len til instruktion, med fokus på de ting 
der skulle beherskes for at bestå EPP2 
prøven, og derefter øvede vi det. Der 
var rigtig god respons på det, begyn-
derne var glade for at vi gjorde det på 
den måde. 
 
Det fungerer rigtig godt, og vi har en 
høj rate af begynderne, der har gen-
nemført i fin stil. Sidste år var vi på 30-
35 personer ud af årets 48 begyndere, 
og i år har godt 32 gennemført EPP-2 
ud af 45 begyndere. 
 
Der er så 13 som ikke har fået EPP2 
bevis, og det har vi ikke været gode 
nok til at følge op på. Der kan være 
mange årsager til at folk ikke gør det, 
alle har jo hver deres historie, men der 
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er måske også nogen der har taget 
kurset som en oplevelse og sagt, okay 
jeg skal bare prøve at ro kajak, og så er 
det jo en meget fiks måde at gennem-
føre kurset og så har man den oplevel-
se. Men der kan jo også komme alt 
muligt i vejen, og alle mulige gode 
grunde som forhindrer folk i at få roet 
nok og være med til prøverne. 
 
Vi har snakket lidt om eventuelle kon-
sekvenser af ikke at have gennemført 
EPP2 prøven. Det kunne være at man 
ikke kan deltage i klubbens ture uden-
for dagligt rofarvand, og ikke kan låne 
kajakker med andre steder hen, siger 
Niels-Ulrik. Han lyder nu mere alvorlig, 
eller prøver på det, men det er faktisk 
svært at virke alvorlig samtidig med at 
man bider i et rundstykke med hjemme-
lavet brombærsyltetøj.  
 
Det er jo en bestyrelsesbeslutning, fort-
sætter han, men jeg håber på at det er 
hvad man kan gøre med det, det bør jo 
have en konsekvens at prøven ikke er 
gennemført. EPP-prøven handler jo om 
sikkerhed og om fornuftig roteknik så 
man passer på sig selv, så de ikke får 
skader på grund af mærkelig teknik. Og 

så handler det om at man er i stand til 
at følge med flokken, så hvis man er for 
langt bagefter så skal man nok lige kig-
ge lidt på sin roteknik. 
 
Og så understreger vi gang på gang, at 
det her med roteknik og en vis ha-
stighed og så videre, det handler ikke 
om at man skal stille op til handikap og 
andre konkurrencer. Det handler først 
og fremmest om at man skal have glæ-
de af sin roning. Og det får man jo 
bedst hvis man har overskud under-
vejs. Overskud får man ved at have en 
fornuftig roteknik og en fornuftig rutine 
og grundlæggende viden om, hvad 
man selv skal arbejde med for at blive 
bedre. 
 
Med hensyn til instruktørerne, som 
mangler beviser, så skal vi nok få lavet 
dem afsluttet og godkendt. Jeg går ud 
fra at vi igen i år i løbet af vinteren får 
lavet et førstehjælpskursus her i klub-
ben med ekstern underviser, og der 
skal de nyuddannede instruktør-1ere 
selvfølgelig prioriteres højt. Det er et 
godkendt 6 timers kursus med udste-
delse af bevis. 
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Til næste år håber jeg at vi kan få ud-
dannet nogle instruktør-2. Der er nogle 
af de nye instruktør-1 som er så erfarne 
så de godt kan, og jeg håber på der 
også er et par stykker der godt vil. Men 
det er jo reelt bestyrelsen der skal finde 
ud af, hvordan vi kommer videre med 
dette her.  
 
Vi har arbejdet meget på at forbedre 
kvaliteten og sætte alt det her op med 
nyt begynderkursus og instruktør-1 ud-
dannelse, men der mangler lige et valg 
med hensyn til om vi skal have nogle 
sendt på kursus, eller får vi lavet et in-
struktør-2 kursus her i klubben under 
DKF. Et kursus her i klubben afvikles jo 
bare en instruktør fra DKF til at gen-
nemføre det for os lokalt.  
 
Et krav til kurset er at man skal have 
EPP3 for at kunne deltage. EPP3 er et 
weekend-kursus og så er der en dag til 
eksamen. Instruktør-2 kurset er også et 
weekendkursus og en dag til eksamen. 
Hvis man synes man er god nok, og 
har tilstrækkelig tekniktræning og roer-
faring, så kan man bare nøjes med at 
melde sig til eksamen i EPP3. Men det 
giver jo en oplevelse at være med på et 
weekendkursus og være sammen med 
nogle andre roere. 

EPP systemet er indrettet sådan, at 
man selv skal have et færdighedsbevis 
et niveau højere end det instruktørni-
veau man vil undervise på, så EPP3 og 
instruktør-2 hører sammen. Kravene til 
EPP3 kan i øvrigt ses på DKF's hjem-
meside under menupunktet Uddan-
nelse/Roeruddannelse EPP. 
 
Det er væsentligt at vi har et godt korps 
af instruktører, så vi kan løfte opgaven 
med at få nye roere ind i klubben. Uden 
den indsats kan vi jo ikke fastholde vo-
res medlemstal. Vi skal have den kvali-
tet og opfølgning i vores instruktørar-
bejde, som gør at folk har lyst til at blive 
ved i klubben og komme igen år efter 
år. 
 
Vi har gjort det rigtige i år, og gjort det 
rigtig godt. De nye instruktør-1ere har 
gjort en god indsats, og vi vil meget 
gerne have flere instruktør-1 næste år, 
og vi vil gerne have nogle af de nuvæ-
rende til at uddanne sig til instruktør-2. 
Den udvidelse af instruktørkorpset gør 
det nemmere at fordele indsatsen, så 
det ikke er et fast hold af tordenskjolds 
soldater, der altid skal stå til rådighed 
for begynderkurserne. 
 

Ny indkøbsansvarlig 

Bestyrelsen. 

Efter lang tids tro tjeneste har Bodil 
Nielsen, vores indkøbsansvarlige, valgt 
at sige stop. Vi skal derfor have fundet 
en ny person, der kunne tænke sig at 
sørge for klubbens forsyninger af bl.a. 
kaffe/the, toiletpapir, køkkenrulle, ren-
gøringsmidler, opvaskemaskinetabs 
(salt og afspænding), samt diverse el-
pærer, tavlekridt og andre løsdele. Ved 
stævner kan der blive brug for hjælp til 
indkøb af øl/vand og andet. 

Har du lyst til at overtage denne vigtige 
opgave for klubben, må du meget ger-
ne kontakte et medlem af bestyrelsen, 
hurtigst muligt. 
 
Bodil kan selvfølgelig spørges til råds, 
hvis man vil vide lidt mere om opgaven. 
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NEJ! Det er ikke rigtigt! Hvordan kan de 
gøre det! De har ikke spurgt mig! Det er 
jo min bedste ven! Den kan de da ikke 
sælge, altså . . . ! 
 
Tankerne og en masse følelser myldre-
de gennem mit hoved, og jeg kunne 
mærke at spændte musklerne nærmest 
som i chock jeg læste annoncen på 
facebook. De kunne lige så godt have 
skrevet at nogen havde stjålet min bil, 
men der stod altså bare dette: 
 
Oprydningssalg i Kajakklubben Gu-
denaa. Escape rød kevlar/kulfiber, blød 
i skroget 2.500,- 
 
Det er jo den kajak hvori jeg roede 
5.316 kilometer i 1999, og dermed kva-
lificerede mig til kilometerpokalen. 
 

Det her med de rigtig mange kilometer 
startede faktisk med styrketræning, 
fordi jeg havde trænet sammen med 
Per Barckmann hen over vinteren i 
1998. Så var jeg klar til, at nu skulle der 
ros nogle kilometer i 1999 fordi jeg sy-
nes det kunne være sjovt. Motivationen 
til styrketræning kom nok også af nogle 
lange ture jeg har haft sammen med 
Rolf Nikolajsen, og især en hvor jeg har 
været på en stormfuld tur fra Skander-
borg og hjem til Randers. Og det var 
faktisk også i den røde escape. 
 
Turen startede i Skanderborg, og vi 
skulle ro 120 km for at komme hjem til 
Randers. Vi er kommet godt hen over 
skanderborgsøerne selv om det blæste 
rigtig meget. Da vi kommer ud på Julsø 
før Silkeborg og kan se Himmelbjerget 
på vores venstre side, får vi også øje 
på søens bølger. Det så vildt ud, det 
virkede som om de var 2 meter høje, 
og det skulle vi ud i. 
 
”Det kan ikke lade sig gøre”, råber jeg 
til Rolf i kajakken foran mig mens bøl-
gerne står ind over kajakken. ”Jo, det 
kan vi sagtens” råber han tilbage. ”Det 
er fuldstændig umuligt” råber jeg igen, 
”jeg kommer hverken frem eller noget 
som helst.” Men han råber til mig at jeg 
bare skal fortsætte, for der er land i 
sigte derovre foran os. Så råber jeg, 
”det er fint, men jeg går i land og ringer 
hjem og siger, at nu kan de komme og 
hente mig.” ”Gør du bare det”, råber 
han grinende tilbage, ”men det er altså 
en ø.” Og så sidder jeg der i kajakken, 
jeg har ingen muligheder for at komme 
tilbage, jeg kan ikke vende båden eller 
noget som helst, så der er ikke andet at 
gøre end bare at fortsætte mens vind 
og bølgesprøjt suser om ørerne på mig. 

De sælger min bedste ven 

Interview med Susse Bøgh 

Februar år 2000 
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Jeg har aldrig i mit liv roet i så høje bøl-
ger og i så vildt noget vejr som vi gjor-
de, men hjem kom vi og det har nok 
styrket at så kunne det godt blive til 
nogle flere kilometer året efter. 
 
Så i foråret 1999 der begyndte jeg altså 
at tænke, at det kunne være sjovt at ro 
nogle flere ture. Jeg synes også det 
kunne være sjovt, hvis det var en pige 
der prøvede at tage kilometerpokalen, 
men jeg troede ikke det var muligt, for 
det har i alle årene kun været drengene 
der har taget den pokal. 
 
Det blev til en tur næsten hver dag på 
ca. 15-20 kilometer, og i starten havde 
jeg en sjov konkurrence med Martin 
Dichmann, som var med på at vi skulle 
se hvem der kunne ro flest km. det år. 
Vi roede 5 hverdage om ugen og så en 
gang i weekenden. Men når vi mødtes 
nede i klubben, så spurgte jeg, ”hvor 
mange kilometer har du roet”? Og så 
svarede Martin mange gange 15 kilo-
meter, for det var ud til DAKA på Dron-
ningborg bredning. Så tænkte jeg at så 
måtte jeg lige tage et par kilometer me-
re, for så er jeg da lidt foran ham. Og 
sådan gik det rigtig mange dage hen i 
foråret. 
 
I foråret tog vi også turen på Weser, 
som er et stort løb i Tyskland, hvor man 
ror 120 km på en dag. Det havde jeg 
prøvet før, men ikke at ro den alene. 
Men nu havde jeg besluttet mig for at 
prøve om jeg selv kunne ro turen på 
120 km. Ja, den blev gennemført. Vi 
startede kl. 6,30 om morgenen, og jeg 
var hjemme kl. 18.30 om aftenen. Jeg 
må nok sige, at man er lidt færdig når 
man så skal køre hjem dagen efter, 
men en fantastisk oplevelse. Det er et 
fantastisk flot landskab, jeg har ikke set 
magen. Weser løbet er super fin fordi 
man kan vælge 53 km, 80 km eller man 
kan fortsætte og tage de 120 km (som 

nu er 135 km) på en dag alt efter hvad 
der er fysik og mod til. Hvis man er vant 
til turen til Langå og hjem kan man sag-
tens tage den tur, fordi der er god hjælp 
af den stærke strøm i Weser, og man 
skal kun ro med strømmen. Den tur 
burde klubben tage op igen, det er en 
fantastisk oplevelse. 
 
På et senere tidspunkt, godt hen på 
sommeren, skulle der være DM i mara-
thon for kvinder i Silkeborg. Jeg tænkte 
at nu har jeg jo en chance med de 
mange kilometer i bagagen, og nu har 
jeg en mulighed for at prøve det af og-
så. Jeg er jo startet for rigtig mange år 
siden i kajakken, i 1977 så det er snart 
40 år siden, og på det tidspunkt var der 
ingen piger der egentlig kunne noget. 
Vi blev i hvert fald ikke betragtet som 
sådan, drengene blev hjulpet og havde 
trænere og kom af sted til forskellige 
stævner. Så vi blev egentlig ikke frem-
met til at vi måske kunne noget. 
 
I 1999 stiller jeg så op til DM fordi jeg 
føler at min krop og styrke er helt på 
toppen, og jeg kan se at i forhold til 
mændene i vores egen klub, så begyn-
der jeg at kunne følge med dem og må-
ske også bare en enkelt af dem have 
en bådspids foran. Så jeg får modet til 
at prøve at stille op til DM og er også 
så heldig at vinde. Jeg kom faktisk i 
mål 5 minutter foran nr. 2 selvom det 
var svært at finde målstregen. Der var 
jo ingen foran mig til at vise vejen, og 
jeg kunne ikke finde ud af hvilken vej 
jeg skulle omkring bøjerne, så jeg blev 
råbt op i megafonen og dirigeret den 
anden vej omkring en bøje for at kom-
me rigtigt over målstregen. Men allige-
vel med 5 minutters forspring.  
 
Det gik først op for mig mange dage 
senere, hvad jeg havde opnået. På en 
tur ud ad fjorden, hvor jeg ikke rigtig 
syntes det gik ordentligt med at holde 
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balancen, røg der pludselig en tanke 
gennem mit hoved: ”for pokker dog, tag 
dig sammen, du er jo dansk mester.” 
Det føltes ret mærkeligt, mutters alene 
midt ude på fjorden. 
 
Hen over sommeren fik jeg så sat mig 
for at det kunne da godt være, at jeg 
skulle skrue bissen på og det blev så 
til, at om søndagen startede jeg i Silke-
borg, og så roede jeg ellers hjem. Det 
gjorde jeg så hver eneste søndag helt 
indtil november måned. Jeg startede kl. 
11 i Silkeborg og var hjemme i Randers 
kl. 17.30 om aftenen.  
 
Nogen fantastiske ture, og hvor oplever 
man meget om sig selv. Man bliver vir-
kelig et med sig selv og naturen, det 
tager alt andet bort. Der er ingen pro-
blemer der er så store, at de ikke er 
væk når man kommer hjem. De af jer 
der ror meget kender jo godt til hvad 
kajakken gør for ro i sindet i det hele 
taget. 
 
Da vi kom til november måned kunne 
Martin se, at jeg havde for mange kilo-
meter i forspring til at han kunne gøre 
noget ved det, så han opgav til sidst. 

Han indså at kampen om kilometerpo-
kalen var tabt, og jeg gav så også lidt 
op fordi der ikke længere var nogen der 
pustede mig lidt i nakken, så da Martin 
begyndte at slappe af med kilometrene 
smittede det af på mig. Min december 
måned blev mere afslappet end hvis 
Martin havde været med i kampen til 
det sidste. 
 
Det er med vemod at den gamle kajak 
jeg har haft ufattelig mange timer i lige 
pludselig står beskrevet i en salgsan-
nonce, men sådan er det jo bare med 
en udtjent kajak. Jeg har ganske vist 
stadig selv to kajakker som ligger her-
hjemme, men nu hvor er jeg blevet 
opereret i begge skuldre på grund af, at 
jeg har roet for meget kajak, så ror jeg 
faktisk ikke mere. Det er alligevel ikke 
så nemt ligesom at sige farvel til den 
røde Thor Tour escape, det er ligesom 
der forsvinder noget af mit kajakliv og 
alle de gode timer jeg har haft. Det var 
min gode ven på vandet i mange år,  
især i 1999, og skaffede mig en kilome-
terpokal og en klubrekord, der endnu 
ikke er blevet slået siden klubbens start 
i 1938. 
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Handikaponsdag i september 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 

Tid til vandsjov efter Kajakrally i Randers  


