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BESTYRELSEN 

Formand 

(Klubbens postadresse) 
Tommy Kjær 
Vestergårdsvej 9, Hadbjerg 
8370 Hadsten 
kjaer.tommy@gmail.com  

 
30 22 91 88 

Næstformand 

Flemmíng Drescher 
Pramdragervej 12  
8940  Randers SV 

 
51 20 16 77 

Kasserer 
Brian Jensen 
Baldersvej 7  
8920  Randers NV 

 
25 20 92 90 

BESTYRELSESMEDLEMMER 

Jeanett Nielsen 
Rebslagervej 16, st. mf. 
8900  Randers C 

51 29 08 29 

Annemette Bering 
 

20 44 68 88 

SUPPLEANTER 

Jan Lauritzen 
Humlehaven 13  
8920  Randers NV 

29 33 66 57 

Nils Weis 
Ørnevej 3 
8870  Langå 

20 27 60 25 

  

Oplag: 220 eksemplarer 
Tryk: Hvid Grafisk, Mediehuset, 
Niels Brocks Gade 18,  
8900 Randers C 

Kano– og Kajakklubben Gudenaa 

Gudenåvej, 8900 Randers - Tlf. 86 41 36 23 - www.gudenaa-kajak.dk 

KONTAKTPERSONER 

Begyndere 

Linda Kirkeby Lauridsen 

 
51 86 25 65 

Børneroning 

Niels-Ulrik Teisner 
 

23 24 89 45 

Husmester 
Flemming Drescher 

 
51 20 16 77 

Indkøbschef 
Thomas Jensen 

 
40 28 22 72 

Kajakpolo 

Casper Vangsøe 
 

26 79 19 07 

Livreddere 

Casper Vangsøe 
 

26 79 19 07 

Materieludvalg 

Tommy Kjær 
 

30 22 91 88 

Miljøkontakt 
Ole Kjeldgaard 

 
29 66 47 77 

Stævneudvalg 

Michael Geselle 
 

27 18 88 08 

Ungdomsroere 

Heidi Grøngaard Mikkelsen 
 

29 43 76 59 

Webmaster 
Karsten Boll 

 
40 35 49 38 

Glimt 
Henning Sørensen 
gudenaaglimt@gmail.com 

 
51 84 10 53 

  

Annoncepriser  (pr. år: min. 4 numre) 
1/1 side: kr. 1.000,- 
1/2 side: kr. 700,- 
1/4 side: kr. 500,- 
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Beretning for 2016 
Generalforsamling 2017 - af Tommy Kjær 

Kære medlem-
mer - kære be-
styrelse 

 

Året 2016 har 
på mange må-
der lignet de 
seneste år - 
mangt og me-
get har været 
som det plejer - 
og sådan skal 
det vel også 

være - men der er også sket en hel del 
nyt. 
 

Året startede med vores udgave af 
Havneræs - igen med mange deltage-
re! 
 

Så kom generalforsamlingen - igen en 
hyggelig een af slagsen med mange 
deltagere og gode snakke og diskussi-
oner. 
 

De unges roning fik et ordentligt boost 
i 2016, hvor Heidi har været en ubøn-
hørlig og krævende træner for vore 
unge roere. Men de elsker hende for 
det og resultatet har da også været 
tydeligt at se på vore unge roere. Heidi 
har i det hele taget fået gang i mange 
ting. Hun har også fået en stor gruppe 
damer, til at møde regelmæssigt op til 
træning det er bare et godt initiativ. 
Efter sigende svedes og snakkes der 
en del under disse træninger...stor 
respekt for dit arbejde i klubben. 
 

Begynderholdene kom rigitg fint igen-
nem kurserne i 2016. Vi havde valgt at 
fokusere mere på tiden på vandet frem 
for km og på krav for frigivelse, at man 
kunne bestå EPP-prøven. Det gav go-
de tilbagemeldinger og en i første om-
gang god fastholdelse af nye medlem-
mer, men det kan vi jo først rigtig se, 
når vi kommer igang med 2017-

sæsonen. 
 

Niels-Ulrik trak sig lidt fra begynderar-
bejdet for at koncentrere sig om Kir-
sten og børneholdet - men heldigvis 
trådte Linda til… I den forbindelse vil 
jeg lige nævne at vi igen i år har invite-
ret Per Spejder til at komme og give 
nuværende og nye instruktører et 
boost inden kurserne (han kommer 
den 22. april). 
 

Gudenaa har også i år haft roere med 
til årets større konkurrencer: 
 

Tour de Gudenaa: 
Mor og Filip Kudahl nr. 2 mix på 42 km 
(korrektion til Lysglimt: bedste KKG-

placering - undskyld familien Kudahl), 
Anders Schmidt nr. 3 U16, Brian Kragh 
nr. 4, David kudahl nr. 5 U 14 

Jesper Schmidt nr. 6. Poul, Birger og 
Daniel gennemførte også 42 km - i sig 
selv en flot præstation. 
 

Jeg er spændt på løbets fremtid og 
efter generalforsamlingen vil Peter 
Nygaard fra Silkeborg Kajakklub kom-
me og fortælle om planerne for TdG 
2017 - 50 år! 

Forsidebillede   

Kajakroning er ganske vist en vandsport, men det er nok ikke på den måde AP og Jeanett 

havde forestillet sig det. 
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Og til DM marathon gik det også rigtig 
fin for vore deltagende roere: 
Guld til Heidi +45 og til Brian Kragh 
+50, Jesper nr. 5 +35 og far Johnny nr. 
7 +65 

 

Vi har i årets løb haft vores sædvanlige 
arrangementer i klubben; standerhejs-
ning, sommerfest, standerstrygning, 
julefrokost, nytårsroning og arbejdsda-
ge. Det er der jo ikke noget ny i. Det 
nye er, at der har været så mange klub-
medlemmer, der har stillet op, hvad 
enten der skulle arbejdes, hjælpes ved 
arrangementer eller festes - eller alle 
tre ting. Et fremmøde på 30 - 40+ med-
lemmer har kun sjældent fundet sted 
tidligere, men i år har det faktisk været 
det normale! Et så konstant stort frem-
møde er selvfølgelig vand på møllen i 
bestyrelsen. Det giver bare mere ener-
gi, at klubmedlemmerne i den grad 
bakker op om klubben i alle aspekter. 
Tak til jer alle! 
 

Arbejdsdagen skal have et par ord med 
på vejen: 
Masser af malearbejde på bådskure, 
rengøring inde og ude, pagajophænge-
ne blev gået efter - og fornyet (måske 
skal vi indføre den smarte idé fra Mar-
selisborg!) - og grødeplukning(?) - 
hvordan gør man det? 

 

Klubmesterskaberne - næsten som det 
plejer, men med een stor overraskelse! 
- eller var det nu også det? Det lykke-
des nemlig endelig Jesper at få ram på 
Brian! 
Hvordan får vi flere roere på vandet 
den dag? 

 

Hancicap endte i år/2016 med at An-
ders løb med pokalen efterfulgt af Je-
sper og Bjørn (samme point). I det hele 
tage var 2016 et godt år for Anders :-) - 
igen blandt andet takket være Heidis 
dygtige trænerarbejde med de unge. 

Lyserød lørdag med rekorddeltagelse 
(igen må jeg fremhæve dig Jeanett i 
denne sammenhæng) og også her var 
der masser af medlemmer, der gav en 
hånd med - så vi nåede også stander-
strygningen og selvfølgelig sluttende 
dagen af med - endnu - en god fest:-). 
 

Og så kom der endelig låger op ved 
indfaldsstien til vores klubområde. Der 
var efterfølgende en del diskussion 
med naturcentret, der ikke mente at vi 
kunne tillade os at spærre stien ned 
forbi klubhuset. Det forunderlige er at 
de selv var med til at lave aftalen med 
kommunen. De kunne pludselig ikke 
komme ud med deres både o.m.a. og 
jeg aftalte et møde med dem, for at få 
problemeren/misforståelserne afklaret. 
De ville komme med forslag til et mø-
detidspunkt, men siden har jeg ikke 
hørt fra dem..?!  
 

Jeg er endnu ikke helt klar over, hvad 
problemet med vores låger er, i forhold 
til deres adgang til deres havn. Men 
hvis nogle af jer, ved hvad det omhand-
ler hører jeg det gerne. Det er ingen 
grund til at blive “uvenner” med dem - 
vi har altid haft en god dialog og et godt 
forhold. Skiltningen mangler endnu, 
men jeg satser på at det er på plads 
inden påske. 
 

2016 blev også året, hvor planerne om 
et nyt klubhus for alvor tog fart. At det 
skete allerede da, skyldtes at vi har en 
forb….. god økonomi, primært takket 
være en rigtig kompetent kasserer. Al-
lerede da kunne vi se at den halve milli-
on, der var sat som startkapital fra klub-
ben, var på plads.  
 

Bestyrelsesweekenden blev brugt til at 
tænke de første store tanker, efterfulgt 
af medlemsmøde. Og da klubmedlem 
og arkitekt Kjeld Kahr meldte sig på 
banen - og tusind tak for det Kjeld - 
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begyndte tingene at tage fart omkring  
nytår. Johnny trådte også til (og tusind 
tak for det!) med sit indgående kend-
skab til det eksisterende hus, der jo 
sætter rammerne størrelsen - og med 
egne tegninger og ideer, så nu ligger 
der tegninger med de ydre rammer 
(med indretningsforslag) klar til det før-
ste møde med Randers Kommune. 
 

Året næstsidste arrangement var jule-
frokosten - denne gang med yderst 
lækkert mad - udefra(!). Vi fik uddelt 
årets bemærkelsesværdighedspo-
kal...og drukket en enkelt øl og lidt 
snaps… og vi var MANGE!- også før 
snapsen… 

 

Så blev det Nytårsaftensdag og på 
trods af det noget sølle vejr var der ca. 
25 roere på vandet og ved den efterføl-
gende Nytårsappel med dejlig - og rige-
lig - kransekage var der 42 deltagere. 
Det har jeg aldrig oplevet før(!) og det 
var den bedste måde at slutte 2016 af 
på… 

Jeg vil også her benytte lejligheden til 
at takke alle der der har bidraget til at 
klubben er så god og velfungerende, 
som den er; Henrik med kajakkerne; 
Bodil med indkøb; Martin med kajakre-
paration; trænere, instruktører og 
hjæpeinstruktører og ALLE jer andre, 
der har givet en hånd med stort og 
småt. 
 

Jeg vil slutte af med at takke min besty-
relse for endnu et dejligt år. Tak for 
samarbejdet, for med- og modspil. Det 
har været en fornøjelse. 
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Velkomst ved formand Tommy Kjær 
Referent: Linda Kirkeby Lauridsen 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Henrik Bach blev valgt. 
Henrik konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovlig og rettidigt indkaldt og 
beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning (se side 3) 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Beretninger fra udvalgene 

Begynderudvalget – Niels-Ulrik Teis-
ner (se side 9) 
 

Børneudvalget – Niels-Ulrik Teisner 
(se side 10) 
 

Kajak-polo og livredderne – Casper 
Vangsøe (se side 11) 
 

Materialeudvalget - Martin Thomsen 

Starter op med reparationer i midten af 
februar, og dette gælder kun mindre 
skader. 
Større skader laves ikke længere af 
Martin. 
 

Husudvalget – Flemming Drescher 
Udvalget kører på lavt blus henset til, at 
vi måske skal bygge nyt klubhus, men 
nødvendig vedligeholdelse og reparati-
oner foretages. 
Mht. trailerne vil de snarest blive forsy-
net med nye blinklysglas og stik. Den 
lille trailer vil endvidere få nyt næsehjul. 
Endelig kunne Flemming oplyse, at der 
nu er korrekte nummerplader på begge 
trailere. 
 

 

Bådudvalget – Henrik Bach Chri-
stensen 

Der er i 2016 indkøbt to nye kajakker. 
Af de gamle kap-kajakker er en solgt 
og to under salg. 
Der er også indkøbt 5 nye Jantex-

pagajer – del- og justerbare i juniorstør-
relse. 
Det planlægges at købe flere nye ka-
jakker sidst på året 2017. Henrik efter-
lyste forslag fra medlemmerne til, hvilke 
kajak-typer, der ønskes indkøbt. 
Henrik ønskede sig endvidere en grup-
pe på 3-4 medlemmer, der har lyst til at 
afprøve og evaluere de nye kajakker, vi 
får i klubben. Opgaven vil være at prø-
ve at ro i kajakkerne og derefter udfylde 
et evalueringsskema mht. stabilitet, 
styreegenskaber, hvor lette er de at 
indstille etc. Gruppen skal helst bestå 
af personer i forskellig højde og drøjde. 
Jette Fuhlendorff spurgte, om der kun-
ne laves en oversigt over alle kajakker-
ne med oplysninger om, hvilken 
”størrelse” roere, de er egnet til. 
Henrik oplyste hertil, at det er planen, 
at der skal laves en mappe med beskri-
velse af kajakkerne. 
A.P. foreslog, at man evt. kan kigge på 
kajakinfo.dk – her skulle man kunne 
finde oplysninger vedr. de forskellige 
kajak-typer. 
Heidi Grøngaard foreslog endvidere at 
man kan google den enkelte type. 
 

Stævneudvalg – Michael Geselle 

Intet ny under solen! 
 

Indkøbsudvalg – Bodil Nielsen 

Bodil stopper som klubbens indkøber, 
og der opfordredes til at melde sig som 
ny indkøber. 
 

 

Generalforsamling 2017 
4. februar 2017 
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Som afslutning på beretninger fra ud-
valgene oplyste Brian Jensen, at besty-
relsen ved ekskursionen til andre klub-
ber i forbindelse med det nye klubhus-

byggeri, havde erfaret, at der i andre 
klubber var mange enkeltmandsudvalg, 
hvilket måske kunne være en idé at 
kopiere. 
 

4. Kassereren forelægger det revide-
rede regnskab for godkendelse, og 
derefter budgettet for indeværende 
år 
Brian Jensen gennemgik regnskab og 
budget med den konklusion, at klubben 
ingen gæld har, men mange aktiver. 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 

Herefter lidt snak omkring rengøring i 
klubben. Jeanett Nielsen oplyste, at 
nuværende rengøringsselskab er op-
sagt, da rengøringen i længere tid har 
været mangelfuld. Der laves aftale med 
nyt selskab , som formentlig starter op 
pr. 1. marts. 
 

Pause i generalforsamlingen til indta-
gelse af kaffe/the og lækre hjemme-
bagte kager og fastelavnsboller! 
Formanden uddelte herefter vin: 
• Bodil Nielsen blev takket for den 

store hjælp til indkøb 

 

• Heidi Grøngaard Mikkelsen og An-
nemette Bering blev takket for den 
store indsats, de har ydet i besty-
relsen 

 

 

og pokaler: 
Flest roede km i 2016: 
• Johnny Schmidt – 4.000 km 

 

• Heidi Grøngaard Mikkelsen – 1.292 
km 

 

• Begyndere – Anette Straadt – 293 
km 

 

• Ungdom – Anders – 1.539 km 

 

• Børn – Line – 82 km 

 

 

Herefter fortsatte generalforsamlingen. 
 

5. Rettidigt indkomne forslag (d.v.s. 
er bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen) 
Indkomne forslag: 
Casper Vangsøe foreslog ændret 
kontingent for kajak-polo-

medlemmerne 

Punktet blev slået sammen med næste 
punkt på dagsordenen, som var: 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontin-
gent, som er: 
 

• Juniorer kr. 825 

 

• Seniorer kr. 1.500 

 

• Familie kr. 2.400 

 

• Passive kr. 325 

 

• Gæster kr. 750 

 

Der var herefter en del diskussion om-
kring kajak-polo-medlemmernes ønske 
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om at betale lavere kontingent. 
Der var overvejende stemning for, at 
kontingentet ikke skulle ændres for ka-
jak-polo-medlemmerne. I stedet blev 
det foreslået, at de integreres mere i 
klubben, bliver mere synlige og bruger 
klubfaciliteterne og åen mere, så andre 
medlemmer kan følge med i, hvad de 
laver. 
 

Casper Vangsøe appellerede til, at fle-
re medlemmer skulle prøve kajak-polo-

sporten. Han oplyste endvidere, at man 
har planer om at blive mere synlige i 
gadebilledet, hvis der etableres det me-
get omtalte havnebassin. 
 

Diskussionen endte med, at Casper 
Vangsøe trak forslaget om nedsat kon-
tingent tilbage, og generalforsamlingen 
godkendte bestyrelsens indstilling til 
uændret kontingent. 
 

7. Valg af formand 

Tommy Kjær var på valg og var villig til 
genvalg. Tommy blev valgt med akkla-
mation. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Jeanett Nielsen og Flemming Drescher 
var på valg og var begge villige til gen-
valg. 
Jeanett og Flemming blev valgt med 
akklamation. 
 

9. Valg af 2 suppleanter 
Anne Holme og Heidi Grøngaard Mik-
kelsen var på valg og begge ønskede 
ikke genvalg. 
Jan Lauritzen og Nils Weis Jørgensen 
meldte sig som mulige kandidater, og 
begge blev valgt med akklamation. 
 

10. Valg af revisorer 
Brian Kragh og Ida Jensen var begge 
villige til genvalg – og begge blev gen-
valgt med akklamation. 
 

11. Eventuelt 
Indkøber 
Som konsekvens af, at Bodil Nielsen 
ikke ønskede at fortsætte som indkøber 
for klubben, opfordrede Tommy Kjær 
klubbens medlemmer til at melde sig 
som afløser. Meget glædeligt meldte 
Thomas Jensen sig. 
 

Nyt klubhus 

Brian Jensen fortalte om status for pro-
jekt Nyt klubhus og fremviste et af Kjeld 
Kahr udfærdiget tegningsudkast, som 
nu er sendt til kommunen for forhåbent-
lig godkendelse. 
Det er nødvendigt for klubben at få me-
re plads, og forslaget viser et spæn-
dende og nytænkt hus med udnyttet 1. 
sal og lettere udvidelse af underetagen, 
men samtidig i stil med Naturskolens 
bygninger. 
 

Per Spejder-arrangement 
Niels Ulrik Teisner oplyste, at der i lig-
hed med sidste år afholdes et arrange-
ment med Per Spejder, da vi har brug 
for at få uddannet flere instruktører – 
både 1’ere og 2’ere. 
Derudover ønsker man også uddannel-
se af EPP3-instruktører og EPP2-

instruktører. 
Niels Ulrik opfordrede klubbens med-
lemmer til at overveje at lade sig ud-
danne til instruktører! 
 

Tour de Gudenaa 

Flemming Drescher oplyste, at TdG har 
50-års jubilæum i år og efterlyste hjæl-
pere både til planlægningen og afhol-
delsen af løbet. 
 

Tommy Kjær takkede herefter for året 
2016 og dirigenten takkede for for-
holdsvis god ro og orden. 
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I sæson 2016 har begynderudvalget 
bestået af Linda og Niels-Ulrik. Vi 
overtog efter Esben og Annemette, 
som fortjener en stor ros og tak for 
deres indsats. 
 

2016 var første år med den nye struktur 
for begynderholdene. De væsentligste 
ændringer i forhold til tidligere er et 
kortere introforløb og efterfølgende 
ugentlig instruktion med henblik på 
frigivelse på EPP2 i eftersommeren. 
Dette gør vi for at øge kvaliteten af 
vores roeruddannelse. 
 

Vi gennemførte 4 introhold, ialt ca 45 
nye roere. I august fik vi frigivet ca 35 
nye roere på EPP2. I løbet af sæsonen 
og ved evalueringsmødet var der stor 
opbakning til den nye struktur og vores 
nye roere er stort set tilfredse med 
forløbet. Vi modtager fortsat gerne 
kommentarer og forslag til forbedringer. 
I er alle meget velkomne til at kontakte 
Linda eller Niels-Ulrik. 
 

Vores største udfordring har været 
antallet af instruktører. Vi har ganske 
enkelt for få erfarne instruktør2’ere og 
vi mangler også flere instruktør1’ere. 
Det håber vi, der kan gøres noget ved. 
Vi fik uddannet 15 nye instruktør1’ere 
internt i klubben. De fleste har fået 
deres nye EPP bevis, men nogle 
mangler et førstehjælpkursus for at få 
beviset. Vi går ud fra, at der også i 
denne vinter/forår bliver arrangeret et 
førstehjælpskursus. 
 

Vi foreslår, at der afholdes et 
instruktør2 kursus i klubben i løbet af 
2017. Det er muligvis nemmere at få 
deltagere herfra, hvis man ikke skal 
rejse langt for at komme på kursus. 

Niels-Ulrik vil gerne koncentrere sig om 
børneholdet og vi søger derfor et eller 
flere nye medlemmer af 
begynderudvalget. 
 

PS; Nyt navn: EPP bliver til IPP. Læs 
om dette i det nye Årsmagasin 2017, s. 
36 – 38. 

Beretning fra begynderudvalg 
4. februar 2017 - Niels-Ulrik Teisner 
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Beretning fra børneudvalg 
4. februar 2017 - Niels-Ulrik Teisner 

Der er stadig gang i KAGE- og 
Kajakklubben Gudenå? Alle børn, unge 
og forældrene ved godt, at hygge og 
kage er en vigtig del af det klubliv, vi 
har. 
 

Der er stadig grund til at glæde os over 
mange deltagere i alle aldre på børne – 
junior – ungdomsholdene. Vi har i 2016 
haft knap så mange roere som tidligere 
år. Til gengæld har vi været meget 
aktive på de forskellige niveauer. 
Husk; Det er stadig vores princip, at 
alle er velkomne på holdet. 
 

Vi opfordrer løbende forældrene til at 
sørge for, at børnene har fået mad og 
drikke og er klar til at ro mandag kl. 18. 
Det går rigtigt godt og der er grund til 
stor ros for jeres engagement. 
 

Vi har også i denne sæson haft en flok 
gode og engagerede instruktører og 
hjælpere og der er en god flok 

forældre, som gerne hjælper til. 
Lad mig her sige en stor tak til jer alle 
for enhver hjælp. Det er alle jer, der gør 
det muligt. 
 

Vi har haft 4 Kajakrally i 2016 i 
samarbejde med Tange, Ebeltoft og 
Skive. De som har deltaget, har fået 
gode og lærerige oplevelser. Der var 
noget svingende deltagerantal gennem 
sæsonen. Men ved årets sidste 
kajakrally i Randers tangerede vi 
tidligere sæsoners rekord i deltager 
antal. 
 

I den kommende sæson fejrer vi 10 års 
jubilæum for Kronjyllands Kajakrally, 
det kommer I til at høre mere om. 
 

Ved Tour de Gudenå var vi også 
repræsenteret med nogle af vores unge 
roere, bl.a. Anders, David, Philip og 
Ida, som deltog og gennemførte. 
 

Årets sidste kajakrally i 2016 
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Kajakpolo: 
 

Siden sidst har vi haft 32 træninger, 
primært ude i svømmehallen på Tirsda-
lens skole. Henover efteråret og frem til 
nu har vi i snit været 7 mand til træning. 
Vi har deltaget i 2 stævner udenbys og 
afviklet 2 her i Randers. 
 

Da vi startede i svømmehallen kunne vi 
trække i 12 nye veste. Sparekassen 
Kronjylland sponsorerede de 3.000 kr. 
 

Palle Gjellerod og jeg havde 10 efter-
skole elever til kajakpolo ude i svøm-
mehallen, det gav os 500 kr. en hver-
dags aften. 
Søren Jensen og jeg havde et bold-
valghold fra Tirsdalens skole til kajak-
polo. 

Livreddere: 
 

Der blev aflagt livredder prøve i starten 
af oktober. De nyeste livreddere fik T-

shirts. Der er rigtig mange, der bruger 
det tilbud. 

Beretning fra kajakpolo og livreddere 
4. februar 2017 - Casper Vangsøe 

Heidi har stillet sig til rådighed for 
yderligere træning for de unge 
kaproere. Det har fungeret godt. Mange 
tak for dit store engagement i dette år. 
Vi håber du vil fortsætte. 
 

Vores tur 2. pinsedag er nu en fast 
tradition og der var endnu en gang god 
tilslutning til en dejlig tur ned ad åen. 
 

Jeg har stået i spidsen for børne-junior-
ungdomsholdet i en del år. Det har altid 
været en fornøjelse og jeg fortsætter 
gerne. Dog synes jeg, vi trænger til ny 
inspiration og nye kræfter på holdet. 
Jeg vil derfor gerne opfordre til, at en 
eller flere voksne instruktører går med 
ind i planlægning mm. Og på længere 
sigt overtager ledelsen af børne-junior-
ungdomsholdet. 

Tak til jer alle omkring holdet og på 
gensyn i den kommende sæson. 
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Ja, jeg blev bidt 
i efteråret 2015 
hvor jeg havde 
en kæreste, 
som roede ka-
jak. Han skulle 
købe en ved 
Struer Kajak, 
og jeg tog med 
derop for at 

hente den. De gav ham lov til at låne to 
kajakker, og vi kørte ned til fjorden for 
at prøve dem - og så skulle jeg selvføl-
gelig også prøve.  
 

Jeg havde aldrig prøvet det før, og der 
var faktisk bølger på fjorden dernede. 
Men fra det øjeblik jeg satte mig i den, 
så synes jeg det var helt vildt sjovt. Jeg 
kunne selvfølgelig mærke adrenalinen i 
kroppen ved tanken om at den kunne 
vælte, men den der fornemmelse af, at 
der i grunden ikke skulle så vældig 
mange kræfter til at få fartøjet til at flyt-
te sig, og man fik set på landskabet på 
en helt anden måde ude fra vandet. 
Den bed, den kajak, ganske alvorligt, 
jeg var altså helt solgt lige med det 
samme. 
 

Så begyndte vi selvfølgelig at ro sam-
men nogle gange, og jeg kunne mærke 
at nu skulle jeg også have lært det her 
rigtigt, fordi jeg gjorde jo bare et eller 
andet så den kajak kunne flytte sig. Så 
jeg tænkte at nu skulle jeg simpelthen 
have meldt mig på kursus, så jeg kun-
ne tage et bevis, også af sikkerheds-
mæssige grunde, men mest fordi jeg 
havde lyst til at lære det rigtigt. Jeg fik 
lov til at være gæst i hans klub et par 
gange, og på den måde startede min 
kajakdebut. 

Det var så i foråret 2016 jeg fik mit be-
vis. Det var vist Jeanett der stod for det 
den gang, og jeg var lidt påholdende 
for at komme med, for jeg ville bare. 
Jeg havde også en drøm om at komme 
ud og ro lidt i sommerferien på en lidt 
længer tur, og der var på det tidspunkt 
faktisk venteliste til holdene, så jeg var 
noget insisterende på at skrive til hen-
de, og jeg ramte vist lige ind i at hun 
havde en uge med influenza - ”har du 
fået min besked”, og så’n. Og så var 
jeg bare så heldig, at der kom en plads 
på det første hold, så jeg er jo stadig-
væk ny i klubben. 

I april var der kursus for instruktører, 
men jeg har haft ret nemt ved det lige 
fra starten og har haft fornemmelsen af 
en god balance, og jeg kom jo ret hur-
tigt til at ro i nogle kajakker som kræve-
de lidt mere balance, og instruktørerne 
spottede hurtigt at jeg havde en fin ba-
lance, sikkert primært på grund af min 
kropsbygning.  
 

Jeg har nemt ved det i forhold til hvor-
dan andre skal kæmpe med balancen i 
kajakken, så jeg blev faktisk prikket på 
skulderen i forhold til om jeg ville hjæl-
pe med det her års begynderhold. Fordi 
jeg sagde ja til det, blev jeg inviteret 
med til kurset med Per Spejder. Så jeg 
er jo godt på vej til en instruktør 1-er 
når førstehjælpskurset også er overstå-
et. 
 

Kurset med Per Spejder var en fanta-
stisk dag. Jeg var helt vild med at kun-
ne bruge så meget tid på at finpudse 
teknik. Det ugekursus jeg tog sidste år 
handler selvfølgelig meget om bare at 
få føling med kajakken og komme ud 

Bidt af en gal kajak 

Interview  med Anette Straadt 
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og prøve at få nogle kilometer i arme-
ne, og selvfølgelig også noget teknik. 
Men der har man så meget man skal 
tænke på på én gang. Det her var en 
dag der stort set kun handlede om tek-
nik, det var mega fedt, altså.  
 

Han kan jo bare så mange små fif og 
fiduser og får tingene sagt på en måde, 
så enhver kan bruge det. Og så er det 
bare fedt at have sådan en dag, hvor 
man nørder kajak. Det var ligesom den-
gang man samlede på frimærker, og så 
sidde en hel dag sammen med de an-
dre i frimærkebegejstringen. Og for mig 
var det også givende at være sammen 
med så mange erfarne folk, og lure og 
mærke hvad de gør og hvad de kan. 
Bare enormt givende. 
 

Jeg er jo slet ikke nået dertil, hvor det 

er et mål for mig at være hurtig, eller 
kunne ro sindsygt langt eller sådan no-
get. For mig er det meget den der følel-
se af at sidde i kajakken og få naturop-
levelsen, få rørt kroppen, få lyden og 
fornemmelsen af at være på vandet. 
Jeg vil rigtig gerne have teknikken med, 
men det er bare fordi så bliver oplevel-
sen bare det sjovere og bedre.  
 

Det er ikke fordi jeg skal vinde noget 
handikap eller sådan noget. Det er jo 
oplevelsen jeg er blevet fanget af ved 
kajak. Det er den der kombination, som 
jeg ikke synes jeg finder andre steder. 
Man kan også gå en tur i skoven, og 
det er jo også rigtig dejligt, men der har 
du så ikke vandet med. Den der lyd af 
pagajen du lige sætter i vandet den er 
ret speciel. Det rammer mig lige. Man 
kan jo også træne i et træningscenter 

Er Per Spejder ved at måle hvor man-
ge kilometer Anette har i armene? 
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for at få kroppen motioneret, men der 
mangler jo de andre ting fra naturen. 
Så tror jeg også at man skal jo bare 
lige tage fire tag med pagajen, så er du 
i et eller andet flow, hvorimod min ople-
velse af fx en løbetur, så skal jeg fak-
tisk løbe rimelig længe inden følelsen 
kommer. Det har jeg bare lige med det 
samme i kajakken. 
 

Jeg roede også lidt i vinters, men ikke 
så meget, for der skal tanken og følel-
sen om sikkerhed lidt mere på plads. 
Jeg har også været lidt vågen omkring 
udstyr jeg måske kunne have brug for. 
Så ønskede jeg mig et par lidt tykkere 
neoprensko i julegave, jeg købte selv et 
par luffer for nogle penge jeg fik, og jeg 
var så heldig en dag nede i omklæd-
ningsrummet, der var der en der havde 
en brugt rojakke til at hænge. Den var 
til salg, og den fik jeg i fødselsdagsga-
ve fordi jeg skyndte mig at skrive til mi-
ne forældre, den her synes jeg I skal 

give mig i fødselsdagsgave, og de sy-
nes det var en fantastisk ide, for de ved 
aldrig rigtig hvad de skal give mig. Så 
lige pludselig så havde jeg så lidt ud-
styr og jeg tænker det er jo det der er 
med til at gøre forskellen i forhold til at 
ro om vinteren, så man lige kan holde 
fingrene og kroppen varme. Der hæn-
ger jo skørter man kan låne nede i 
klubben, og nu har jeg så selv fået købt 
mig et gennem den blå avis. Så lige så 
stille og roligt er tingene kommet på 
plads, som gør det muligt at komme af 
sted om vinteren. Så er det jo bare at 
møde op om lørdagen. 
 

Jeg har prøvet en dag at komme igen-
nem noget meget tynd is inde ved kan-
ten. Hold da op, nu er det ved at være 
koldt. Det er jo også den følelse af, at 
det aldrig er den samme tur selv om 
det er op og ned af dem samme å, fordi 
vejret og omgivelserne skifter med års-
tiderne. Svaner og unger o.s.v.. 
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Min datter Maja var lige af sted første 
gang i mandags, og hun har faktisk 
trænet svømning her i vinter for at kun-
ne komme ud og ro, og mandag før 
Påske fik hun svømmet sine 600 m. Så 
ville skæbnen bare at det stormede i 
mandags, så hu ikke kom på vandet. 
Men så fik hun til gengæld trænet lidt 
teknik, og hun fik lært nogle af de andre 
på holdet at kende. Det er fedt at tæn-
ke på at vi kommer til at ro en tur sam-
men. 
 

Det er egentlig ikke så slemt at være 
begynder. Nogen finder ret hurtigt no-
gen at ro sammen med, men hvis man 
nu ikke gør det, hvordan er det så man 
kommer af sted.  
 

For mig var det sådan lidt med spæn-
ding første gang jeg mødte op til en 
lørdagsroning, fordi jeg var da godt klar 
over, at dem der kom der for det første 
kendte hinanden, det kunne hurtigt 
mærkes på den måde de snakker sam-
men, og jeg tænkte de er nok mega 
skrappe til at ro, kan jeg overhovedet 
følge med. Men jeg kunne jo blive 
hjemme, og beslutte, at det kan jeg 
ikke, eller jeg kan springe ud i det. Og 
det er da bare at pakke tasken og kom-
me af sted. Min oplevelse er jo, at alle 
bekymringer kan fejes af bordet, for 
man bliver mødt så fint og man kan jo 
bare selv gå hen og sige hej, jeg vil 
gerne ud at ro men jeg ror måske ikke 
så stærkt. Hvem ror hvordan, o.s.v. Og 
jeg oplevede gang på gang at der var 
nogle der ventede og hjalp mig, hvis 
jeg havde brug for det. 
 

Jeg fik rigtig meget ud af bare at åbne 
øjnene og se, hvad gør de der erfarne 
roere. Jeg husker tydeligt at jeg tænkte, 
hvis jeg skal følge med her, så skal jeg 
tage den hurtigste bane og skynde mig 
at skære åen af hvor jeg kunne, og jeg 

kunne ikke forstå at jeg ikke kunne føl-
ge med alligevel, før det gik op for mig 
at grunden til at de ror inde i sivene er 
fordi der ingen strøm er derinde. Jeg 
skulle derind og ro, og så kunne jeg 
godt følge med. Og hvilken side af åen 
ligger de sig i, og andre fif af den slags.  
 

Og det er jo så hyggeligt bagefter at 
komme en tur i saunaen, eller slå sig 
ned i solskin med sin kaffe når vi er så 
heldige at have sådan en dag. Og det 
er det der skal til for at man mærker 
man er en del af klubben, sætter sig og 
lige tager den der halve time bagefter. 
Der kommer også lige ansigt på nogle 
navne, eller omvendt. Kom ned og få 
de gode fælles oplevelser, så får man 
jo lige så stille et større netværk. 
 

Det der ugekursus man har som be-
gynder, det er jo fantastisk, for der er 
man jo simpelthen så meget på bølge-
længde altid. Men når man så slipper 
hinanden efter den uge, så bliver det 
lidt mere flydende, fordi så skal man jo 
selv gøre en indsats og møde op til de 
der begyndertræninger, der nu ligger, 
men fordelen ved det er jo så at man 
får skabt kontakter til de andre hold. Og 
ellers vil jeg sige, at så oplever jeg ikke 
så meget at der er et begyndermiljø 
derefter. Så er det klubmiljø, som man 
så selv har ansvar for at træde ind i.  
 

Der er hjælp at hente i den der brush-

up dag de laver for begyndere og an-
dre, hvor man kommer i kontakt med 
andre begyndere, så måske kan det 
være start til at danne et begyndermil-
jø, men jeg synes miljøet i klubben er 
godt. Hvis man bare lige træder over 
den tærskel med kun at møde op til 
begynderting, og bare møde op til klub-
bens almindelige ting, så synes jeg 
man bliver taget super godt imod. Der 
er en venlig stemning selv om det er 
tydeligt at nogen kender hinanden, men 
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der er bestemt plads til at man kommer 
som en der ikke kender nogen og bare 
tager del i snakken, og det er tydeligt at 
de rutinerede hellere end gerne vil 
hjælpe, når de opdager man er begyn-
der. 
 

Selv om jeg nu er udpeget som hjælper 
og instruktør i år, så har jeg ikke sat 
noget mål, men tager jeg det lidt som 
det kommer. Nu er min datter jo startet, 
så nu har jeg sagt til Niels Ulrik, at de 
mandage jeg kan, der vil jeg gerne give 
en hånd, og tage med på vandet. Det 
kan ikke bive hver mandag, for jeg har 
også en der skal til spejder. Men det 
synes jeg er naturligt for mig og være 
med i den del af det, og der har været 
nogen snak om noget med træning til 
EPP3, måske med sådan nogle lokale 
træningsaftener, og det kunne jeg fak-
tisk godt have lyst til så jeg måske kan 
bliver instruktør2, fordi både jeg synes 
det er fedt at blive god til at ro fordi det 
gør det sjovere. Ikke for at ro stærkt, 
bare fordi det så kan give nogle flere 
oplevelser, og så helt klart også den 
her lyst jeg har til at dele min kajakglæ-
de med andre. 
 

Jeg vil gerne, hvis jeg kan, være med til 
at give nogen en god oplevelse af at 
komme ud at ro. Selv om jeg kan mær-
ke min store glæde for kajakroning, så 
er det selvfølgelig også afhængig af at 
jeg har 3 unger 24/7 så jeg er afhængig 
af bedsteforældre og muligheder for 
barnepasning. Så det er jo lige med at 
finde sine egne grænser for hvad man 
kan love sig væk til. Det er derfor jeg 
siger, det bliver lidt hen ad vejen min 
udvikling kommer, men jeg har bestemt 
lyst til at være med.  
 

Det er stadig entusiasmen fra det første 
”kajakbid” der stadig brænder. Men det 
der er fantastisk i den her sportsgren er 
jo fleksibiliteten i den, blandt andet når 

man er alene med børn eller har en 
deleordning, så kan det være svært at 
gå til håndbold hver onsdag eller så’n. 
Det her, det kan jeg gøre når det pas-
ser i kalenderen. 
 

For mig er det perfekt, fordi jeg har en 
kombination af lønarbejde og er selv-
stændig ved siden af, så nogen gange 
kan jeg måske få tid til at ro om formid-
dagen og så vælge at arbejde et par 
timer om aftenen. Og det er jo helt fan-
tastisk at man på sit glatte ansigt og et 
EPP-bevis kan få en nøgle og få fri ad-
gang til klubbens faciliteter, og jeg sy-
nes vi har et fantastisk udvalg af kajak-
ker at vælge imellem, gode veste og 
rigtig gode pagajer. Det er jo kvalitets-
udstyr der bliver stillet til rådighed. 
 

Sidste år på begynderkurset fik jeg det 
indtryk, at mange begynder fordi der 
skulle ske noget mere i deres liv, der 
var behov for noget eventyr. Flere hav-
de tænkt over det et par år og nu fik de 
gjort noget ved det. Jeg har det for øv-
rigt sådan med at være bidt af en kajak, 
når jeg sidder i kajakken og ror og ser 
folk komme gående eller cyklende, så 
har jeg altid den fornemmelse at jeg 
sidder det rigtige sted. Jeg har selv 
prøvet det før jeg startede, at se ud på 
kajakroere og tænke, det der det gad 
jeg godt. Så nu er det den fedeste for-
nemmelse at sidde i kajakken. 



17 GLIMT nr. 1 2017 

Kilometersta s k 2016 

 

 Navn Km 
1 Johnny Schmidt 4.000 

2 Torsten Karlsson 2382 
3 Erik Sommer 2.219 
4 Brian Kragh-Frederiksen 1778 
5 Jesper Schmidt 1.771 
6 Torben Olsen Ravn 1567 
7 Poul Ibsen-From 1.540 
8 Anders Schmidt 1539 

9 Freddy Kjærulff 1.444 
10 Heidi Mikkelsen 1292 

11 Linda Lauritsen 1.164 
12 Michael Geselle 1121 
13 Diana Jessen 1.078 
14 Anders Peter Nielsen 1040 
15 Heine Krogh Christensen 1.000 
16 Oluf Kroer 838 
17 Steffen Madsen 835 
18 Gitte Dahlerup 826 
19 Philip Kudahl Lauritzen 818 
20 Finn Ethelberg 812 
21 Karsten Boll 803 
22 Henrik Bach Christensen 754 
23 Peter Grøn 743 
24 Lone Kudahl 721 
25 Flemming Drescher 718 
26 Kurt Bendtzen 707 
27 Anne Marie Pape 697 
28 Jette Skou Fuhlendorff 566 
29 Niels-Ulrik Teisner 556 
30 Hans Henrik Geertsen 552 
31 Jette Blaabjerg Jansson 549 
32 Nils Weis Jørgensen 525 
33 Janne W. Mouritsen 515 
34 Karen Galatius 476 
34 Martin Kudahl Lauritzen 476 

36 Jan Halskov Rasmussen 432 
37 Bjørn Kastrup Simonsen 425 
38 Merete Hansen 423 
39 Jill Andreassen 422 
39 Lars Yde 422 
41 Martin Schneider Thomsen 407 
42 Carsten Grøngaard 406 
43 Eva Søndergaard 401 
44 Tove Grønkjær 395 
45 Karsten Jeppesen 384 
46 Brian Jensen 381 
47 Jan Lauritzen 371 
48 Søren Jensen 361 
49 Hanne Dahl 356 
50 Jeanett Nielsen 352 
51 Peter Schmidt 348 
52 David Kudahl Lauritzen 342 
53 Lars Berg Riisager 330 
54 Hanne Povlsen 325 
55 Birger Buchhave Møller 319 
56 Robert Jacobsen 317 
57 Annette Stradt 293 

58 Georg Bentsen 291 
59 Lars S. Rasmusssen 287 
60 Ida Buchhave Møller 281 
61 Annette Glibstrup 276 
61 Lone Sørensen 276 
63 Birgit Nielsen 267 
64 Ulla Monrad Jensen 265 
65 Jørgen Lanng 261 
66 Jørgen René Jensen 260 
67 Anne Marie Østergaard 259 
67 Marianne jensen 259 
69 Birgitte Debel Krag 251 
70 Karin Østergaard 239 
71 Inger Hansen 236 
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72 Trine Jørgensen 226 
73 Carl Åge Hansen 218 
74 Annemette Bering 211 
75 Anni Sølvsten 203 
76 Kirsten Andersen 191 
77 Anja Vemmelund 185 
77 Palle Gjellerod 185 
79 Anne Holme 181 
80 Jens Bramming 179 
80 Susanne Nørgaard 179 
82 Anne Dorte Tind 174 
83 Carsten Kappel Bøgh 171 
84 Kaspar Haun 164 
85 Hans Otto Lindskov 157 
86 Leo Møller Pedersen 156 
87 Ole Søndergaard 152 
88 Karen Kareline Jakobsen 149 
89 Bo Gaardsø 147 
90 Ole Jepsen 145 
91 Ulla Madsen Thau 141 
92 Bodil Krogh 132 
93 Inger Pilgaard Hansen 130 
93 Tom Jespersen 130 
95 Ole Friis 128 
96 Katja Bach 127 
97 Ole Kristensen 125 
98 Jacob Taasti 124 
99 Michael Krog Christensen 120 

100 Flemming Hvidberg Madsen 116 
100 Olivia Lynge Møhlenberg 116 
102 Malin Carlsson 115 
103 Dorthe Skovhede 111 
103 Nikolaj Nikolajsen 111 
105 Jytte Windel Kahr 110 
105 Steffen Drachmann Rasmussen 110 
107 Anja Kristensen 107 
107 Erik Amby Jørgensen 107 
109 Thomas Lynge 106 
110 Ann-Kirstine Krag 105 
110 Liza Søndergaard 105 

112 Morten Rebsdorf 103 
113 Lene Norup 100 
114 Jens Thomadsen 99 
115 Peter Gjellerup Schiønning 98 
116 Mogens Leth (Gæst) 96 
116 Peter Overbeck 96 
118 Kjeld Kahr 94 
118 Lena Korsskov 94 
118 Mike Thorhauge 94 
121 Morten Rasmussen 90 
122 Line Skaaning Lindskov 84 
123 Camilla Gebauer Madsen 83 
124 Line Gebauer Madsen 82 

125 Bettina Mikkelsen 81 
125 Helena Rasmussen 81 
127 Iben Thriege 80 
127 Silas Jacobsen 80 
129 Helle Pedersen 79 
130 Gert Warberg 78 
131 Magnus Søjberg 77 
132 Mia Gebauer Madsen 75 
133 Mette Winther Nielsen 74 
134 Anette Adelhardt Jensen 72 
134 Kenneth Jensen 72 
134 Laura Rasmussen 72 
134 Marie Gylling 72 
138 Birgitte S. Pedersen 68 
139 Maj-Britt Møller 67 
139 Michael Bjerrum 67 
141 Peter Stiebitz 65 
142 Liv Kirstine Lyngby 61 
143 Henrik Leth Jensen 58 
144 Mia Skaaruo Kjob 57 
145 Ruth Jørgensen 55 
146 Amalie Kjær Skovgaard 54 
147 Janie Poulsen 53 
147 Laura Poulsen 53 
149 Kristen Nielsen 49 
149 Rikke Munch 49 
151 Mie Kathrine Olesen 48 



19 GLIMT nr. 1 2017 

151 Poul Jørn Lund 48 
153 Lars Toft Jensen 47 
154 Bo Nedergaard 44 
154 Per Frank Jensen 44 
156 Jesper Lindskov 43 
157 Alex Buchhave Møller 42 
157 Thomas Jensen 42 
159 Henning Holgaard Sørensen 40 
160 Gitte Stampe 39 
161 Mette Hedegaard Fisker 38 
161 Randi Fuhlendorf 38 
163 gæst (Gæst) 36 
164 Jesper M. Bertelsen 34 
165 Charlotte Amalie Hyldig 33 
165 Peter Arnhild 33 
167 Helene Buchhave Møller 31 
168 Kirsten Andersen (Gæst) 30 
169 Annette Holm 29 
170 Martin Boe Pedersen 28 
171 Ellen Askholm (Gæst) 27 
172 Anya Sophie Lin Mortensen 26 
172 gæst 2 (Gæst) 26 
172 gæst 3 (Gæst) 26 
172 gæst4 (Gæst) 26 
172 Morten Zwergius 26 
172 Susanna Romanini 26 
178 Randi Hillerøe 25 
179 Nicolas Hauge Nielsen 24 
180 Lars Mose 22 
181 Stien Pedersen 21 
182 Jane Bjerregaard 20 
182 Mette Christensen 20 
182 Testperson 20 
185 Malene Carlsen 19 
186 Poul Borup-Andersen 18 
187 Kirsten Sanai 17 
188 Anne-Marie Maribo 15 
188 Lars Engstrøm 15 
188 Søren Østergaard Ravn 15 
191 Peter (Gæst) 14 

192 charlotte (Gæst) 13 
192 Christian Carlsen 13 
194 Charlotte Hald (Gæst) 12 
194 Conni Kalhøj 12 
194 Frederik Teisner (Gæst) 12 
194 Ida Jul Yde 12 
198 Emil Berg Riisager 10 
198 Erik Drejer Nørgaard 10 
198 Gitte Thorup (Gæst) 10 
198 Ina Nielsen 10 
198 Kristoffer Manø Larsen 10 
198 Maja Gunhild Joensen 10 
198 Stefan Bech Houmann 10 
205 Dennins Bundgaard Andersen 9 
205 Emil Andersen (Gæst) 9 
205 Henning Nikolajsen (Gæst) 9 
205 Niels Frederik (Gæst) 9 
205 preben Nørgaard (Gæst) 9 
210 Boje (Gæst) 8 
211 Casper Vangsøe 7 
211 Henrik Bøcher Nielsen 7 
211 Villy Fink 7 
214 Louise (Gæst) 5 
214 Marie Grøngaard (Gæst) 5 
214 Michael Laugesen 5 
217 Ana Mette Østergaard (Gæst) 4 
217 Anne Marie Bendtzen 4 
217 Jeanette Mikkelsen (Gæst) 4 
217 Karina Søgaard (Gæst) 4 
217 Nanna Jensen (Gæst) 4 
217 signe teisner (Gæst) 4 
217 Steffen Rasmussen 4 
217 thea (Gæst) 4 
225 Christopher Geertsen (Gæst) 1 

I alt  60634 
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Jo, 25 år - det er 
da mange år. 
Jeg kom til Ran-
ders i 1992 og 
flyttede hertil fra 
København. 
Derovre havde 
jeg aldrig roet 
kajak, men det 
besluttede jeg at 
jeg ville prøve 

når jeg kom hertil, for jeg kunne ikke 
dyrke de andre sportsgrene jeg pleje-
de, fordi jeg havde et dårligt knæ. Så 
startede jeg på arbejde ved politiet, og 
mødte Johnny Schmidt. Da han hørte 
jeg gerne ville prøve at ro kajak sagde 
han, så skal jeg nok tage med dig der-
ned.  

Dengang var der jo ikke begynderkur-
ser, der skulle man bare kobles på en 
anden roer, så man kunne få lov at få 
adgang til kajakkerne. Når man så hav-
de roet 100 kilometer, kunne man få en 
nøgle. Så det var Johnny der lærte mig 
at ro.  

Sådan roede jeg med forskellige, og 
prøvede at lære det. Jeg fik ikke rigtig 
nogen instruktion, det var bare at prøve 
sig frem, men jeg synes det var rigtig 
sjovt. Sommeren efter begyndte jeg at 
kommer der noget mere, og lærte man-
ge at kende dernede. Der var et rigtig 
godt klubliv, mange på min alder som 
også brugte meget tid dernede, så jeg 
kom godt i gang med at ro. 

Der gik en 5-6 år på den måde, hvor 
jeg roede rigtig meget. Det er ikke fordi 
jeg har været til så mange stævner, 
men jeg fik da roet Tour de Gudenaa 4 

gange. Den første gang var i 1993, 
hvor jeg roede turen alene. Da vidste 
jeg faktisk ikke hvordan det var at ro 
Tour de Gudenaa, jeg havde aldrig roet 
så langt før, men jeg gennemførte da.  
 

Året efter roede jeg i 4-er på en trim-

tur, som er 51 km. Den roede jeg sam-
men med Ejvind, Erik og Flemming, og 
det var rigtig sjovt at prøve. I 1995 roe-
de Susse og jeg 2-er på 57 km. Det gik 
utrolig fint og gav en plads på sejrs-
skamlen, vi fik en andenplads. Det år 
roede Susse og jeg også Thurø rundt. 
Det var langt at køre for ikke at ro sær-
lig langt, men det var en rigtig flot tur. 
 

I 1996 roede Flemming og jeg så den 
lange tur i 2-er, 120 km. Det var en 
hård tur og virkelig en udfordring, men 
det var rigtig sjovt. Det var også sjovt at 
træne til, når man træner på den måde, 
alt for mange gange om ugen. Vi roede 

Et gammelt kajakbid 

Interview med Helle Schmidt - 25 års jubilar 
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4-6 gange om ugen. Turen var så hård 
ved mig, at jeg ikke kunne bruge min 
ene arm i en hel uge, fordi jeg havde 
ondt i den. Jeg havde faktisk blod-
sprængninger op ad armen. Det mær-
kede jeg godt under turen, men det var 
bare med at bide tænderne sammen og 
fortsætte. Selv om vi havde trænet vir-
kelig meget, så var det altså en hård 
tur. 
 

Jeg var jo alene de første år, og havde 
rigtig god tid, så det gav mig mulighed 
for at komme i god form til de lange 
ture. Jeg kan godt lide konkurrencer og 
synes også det er sjovt at ro 2-er. Det 
giver noget ekstra at ro 2-er, der er me-
re fart på og man kan bedre motivere 
hinanden til at ro langt og give sig no-
get mere. Men man skal jo passe sam-
men både fysisk og mentalt. I hvert fald 
fysisk så man kan få det til at fungere. 
 

Jeg har ikke deltaget i Tour de Gu-
denaa eller andre stævner siden den 
hårde Tour de Gudenaa med Flem-
ming, og jeg har heller ikke roet så me-
get, men bare deltaget i klubmesterska-
berne nogle gange. Nå jo, jeg har da 
været med til de her lyserøde kvindeløb 
et par gange. Det er meget hyggeligt, 

og mere hygge end konkurrence. 
 

En af de værste oplevelser, eller faktisk 
en sjov oplevelse jeg har haft, det var 
dengang jeg roede meget, da roede jeg 
en sommeraften sammen med Kurt og 
Tommy. Jeg skulle ud i kapbåd, og jeg 
er ellers ikke vant til at ro kapbåd. Vi 
roede op til Nørreå, og jeg præsterede 
at vælte 3 gange undervejs. Det klare-
de jeg faktisk på en ret speciel måde 
for jeg er meget bange for frøer og dem 
var der mange af oppe i Nørreå, så jeg 
formåede faktisk at komme op i kapbå-
den ude på vandet fordi jeg var så ban-
ge for de frøer. Men kapbåd er ikke min 
favorit, med eller uden frøer så jeg har 
ikke roet kapbåd uden at være sam-
men med andre. 
 

De første år hvor vi havde begynder-
hold, der var jeg også instruktør og 
hjælpeinstruktør nogle gange. Det var 
på den måde jeg lærte Peter at kende, 
da jeg var instruktør for ham. Så kom 
Anders til, og så er tiden gået meget 
med det. Så er det dejligt han er be-
gyndt at ro, så det er ikke ham der er 
en hindring for at jeg kommer i gang. 
Han skubber meget på for at jeg skal ro 
noget mere. Vi roede sammen med 

Tour de Gudenaa 1996 
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Anders i Starten, men nu ror han jo fra 
os, så det er ikke fordi vi ror meget 
sammen. Han gider ikke vente på os, 
eller på mig sådan set, for Peter's tem-
po passer bedre til ham. 
 

Jeg synes det er godt de har lavet de 
begynderkurser vi har nu, fordi det 
manglede vi jo da jeg startede. Det var 
svært at få startet op og lære det or-
dentligt fordi der ikke var nogen til at 
instruere, og det var også svært at blive 
koblet på nogen man kunne vide kom 
lige den aften, nu er det jo meget nem-
mere. Det har udviklet klubben rigtig 
meget synes jeg. Der er en god 
klubånd, man kender hinanden, hjæl-
per hinanden og tager ansvar for opga-
ver og aktiviteter, og man føler sig vel-
kommen når man kommer dernede. Og 
selv om man har været væk i nogle 
perioder, så er der stadig nogen man 
kender og man tager godt imod alle de 
nye der kommer til. 
 

Der er en rigtig god stemning i kajak-
klubben og det er nogle dejlige menne-
sker der kommer dernede. Jeg synes 
det er et rigtig godt sted. Det er jo alle 
aldre der kommer, selv om der er for få 
unge. Det er jo ikke en konkurrence-
klub, men mere en hyggeklub. Det har 
vi også oplevet ved at være med til 
nogle af festerne og også holdt nytår 
dernede et par gange. Jeg har også 
oplevet klubhyggen på sommerturene, 
hvor jeg var med i Norge på sommertur 
i 1993 og i Sverige et par år efter. Det 
var rigtig hyggelige ture, men jeg er 
ikke så god til campingliv. Jeg vil godt 
have lidt mere komfort, så nu er det 
bare Peter og Anders, der har stor for-
nøjelse af at tage med på sommertur. 
 

Hygge er også at være i god form, og 
det prøver jeg at være. Det er ikke altid 
jeg har været det men det er rigtig 
sjovt, og det bedste jeg har haft ud af 
de 25 år på vandet. 
 

Lyserød lørdag 2015 
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Det er så nemt at ro kajak, bare gør sådan…  

Alt vejr er kajakvejr når 
man har Duracell-humør! 

Så er pagajen Bolette-indstillet 

Helena er klar til kampen mod bølgerne i Kajakrally 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 

v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 

Team Ole klar med varm suppe efter havneræs i januar 


