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Lysglimt
Af Tommy Kjær
Kære medlemmer.
Så gik en lang
og noget våd
sæson på hæld.
Vi afsluttede
sæsonen på
bedste vis med
Lyserød
Lørdag, standerstrygning og
standerstrygnigsfest lørdag den 7. oktober.
Dejligt med endnu en gang at have
mange deltagere til kvindeløbet (over
80!) og det kan godt være det næsten
er blevet rutine for dig Jeanette - men
du gør det fortsat supergodt!
Ved standerstrygningen måtte de mere
end 30 medlemmer nærmest skubbes
udenfor i det kedelige vejr. Så vi fik med Martins kyndige hjælp - hurtigt
sænket standeren og hejst vimplen,
råbt hurra for klubben og så var det
ellers ind i tørvejr og varme til kage og
kaffe!
Vi fik en snak og en orientering om
vores planer for nyt klubhus. Kommunen - eller rettere deres miljøafdeling er rigtigt tunge at danse med. De vil
ikke fravige lokalplanens begrænsninger for max. byggehøjde og det bevirker at vi kun kan få et begrænset antal
ekstra kvadratmeter ekstra, noget som
ellers er en vigtig succesparameter for
et nyt klubhus. Lige nu står byggepla-

nerne derfor lidt i stampe mens vi
overvejer kommunens alternativer; et
separat værksted og en 3 m forøgelse
af husets bredde fra 12 til 15 m. Det er
bare ikke nogen hensigtsmæssig løsning med et separat værksted, der skal
opvarmes m.m. og arealgevinsten er
begrænset. Vi afventer den nye
komunalbestyrelse, da vi overvejer at
gå til politikerne. Det gav ikke så meget mening at gøre det tidligere, da
deres fokus længe har været på det
kommende kommunalvalg.
Og der blev uddelt pokaler - nu med
navne på. Og for lige at repetere så
blev klubmestrene:
• Herrer: Brian Kragh (vi er for længst
holdt op med at tælle…;-)
• Damer: Heidi Grøngaard Mikkelsen
(der holder vi nok også snart op
med at tælle…:-)
• Ungdom: Anders Schmidt
• Børn: Sebastian Løkkegaard
• Begyndere: Michael Damgaard tillykke til jer alle!
Og handicappokalen for 2017 blev for
en meget sjælden gangs skyld vundet
af en mix-toer!: Mor og søn Kudahrl,
Lone og Filip. Stort tillykke til jer!
Om aftenen havde vi så standerstrygningsfest med ølsmagning ved Lars
Christiansen - en rigtig hyggelig aften
med rigtig god mad, som Annemette
havde kreeret og med meget godt,
men også noget lidt specielt, øl spændende smagning! Det er altid en

Forsidebillede
Højt humør og solskin da Dorte Høyberg og holdkammeraterne brugte en søndag eftermiddag i august på at klare kravene til IPP2-beviset.
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go’ oplevelse at møde et menneske,
der brænder for sin interesse.

struktør 2 kursus og instruktørteknikkursus med Per Spejder. Så går
du med en instruktør eller hjælpeinVintersæsonen er begyndt og med den struktør i maven hører Niels Ulrik og
svømningen og kajakpoloen i Tirsdajeg meget gerne fra dig.
lens Skole. Det er en rigtig god måde at
holde både form og balance vedlige.
Men det hele starter med et erfaringsSnyd heller ikke jer selv for en rotur en opsamlingsmøde for 2017klar vinterdag og hvis I ikke lige har km begynderholdene den 2. november,
nok på bagen, så mød op til lørdagsro- som vi afholder i vores bestræbelser på
ningen - den indstilles kun ved is på
at hele tiden at forbedre vore kurser.
vandet - og der er næsten altid en erfaDet var lidt om noget af det, der komren roer at følges med, men det kan
mer til at ske i vintersæsonen og først
være en god idé at lave en aftale på
på rosæsonen 2018. Men nu er det jo
forhånd...
snart jul! Og inden da skal vi have vores julefrokost, så hvis du ikke allerede
Vintersæsonens (ovennævnte) gennemgående aktiviteter for alle medlem- har sat kryds i kalenderen, så er det
lørdag den 9 december! Hold øje med
mer er allerede i kalenderen og nye
hjemmesiden, hvor invitationen snart vil
aktiviteter i foråret 2018 kommer i kadukke op!
lenderen så hurtigt som muligt. Men
klubben har behov for flere instruktører
og hjælpeinstruktører og derfor vil der
Og så vil jeg slutte af med at nævne en
også komme en række aktiviteter i form fantastisk præstation: 100.000 km; ja,
af kurser primært rettet mod nye kom- det er der mange af os der har kørt i
mende instruktører og hjælpeinstruktø- vores bil, men 100.000 km i kajak!!!!?
rer (og mod nuværende ditto, der lige
Det er der faktisk een i vores klub, der
skal have genopfrisket viden og teknik). har roet. I dette efterår nåede Johnny
Schmidt dette imponerende resultat af
De nye kurser omfatter blandt andet
et langt livs roning. Stort tillykke til dig
førstehjælpskursus, IPP3-kursus, inJohnny.

Det er en alvorlig opgave at være instruktør, øh sommetider!
4
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I kajakken igen
Interview med Michael Ian Duelund Jensen
Ny i kajakklubben, og alligevel ikke, for jeg
startede faktisk i klubben
omkring årtusindskiftet, og
var med i et
par sæsoner.
Jeg kom lidt
hurtig ind i det
fordi jeg havde
roet lidt havkajak før, og havde selv en
havkajak, og det gik især stærkt fordi
jeg kom til at snakke med Rolf Nikolajsen. Han mente bare at jeg skulle i fuld
sving, og han mente godt jeg kunne ro
kajak, så der var ikke noget med at
skulle på en masse kurser eller sådan
noget. Det var bare ud i kajakken, og
så af sted, det skulle han nok sige god
for.

Jeg var med i et par år i klubben, og
stoppede sådan set meget naturligt på
grund af nogle udenlandsrejser, jeg var
jo ikke så gammel. Det første var en tur
til Australien i ca. et års tid og lidt senere i Skotland nogle måneder, og jeg
rejste sådan lidt rundt. Og så kom karriereræset bagefter, og samtidig med det
så blev jeg bosat ved Tjele Langsø,
hvor jeg for godt 12 år siden købte et
hus lige ned til søen med min egen lille
bådebro, og fik bygget et kajakskur.

Jeg går sjældent ned på grejet, så der
er nogle forskellige kajakker, og så
tænkte jeg at så ror jeg bare hjemme
ved mig selv. Men det får man jo bare
ikke gjort. Når der ikke er nogen konkurrence at sætte sig op efter, eller en
romakker, eller nogle rovenner, så
kommer man bare ikke afsted. Og tro
mig, bare de 60 meter jeg skal bære
kajakken ned til vandet er noget af en
forhindring, nå ja så skal kajakken også
Og han mente selvfølgelig at det her
lige støves af. Men jeg vil tro det højest
Tour de Gudenaa var et must, når man bliver til mellem 50 og 100 km om året,
var begynder, så han fik mig lokket
og nogle år slet ikke noget. Så det blev
med til Touren og meldte mig til så
ikke til noget derhjemme.
snart han kom ind i klubben og jeg kan
huske jeg var ikke frigivet til de røde
Jeg cykler en del i Randers Mountainbibåde før jeg deltog i TDG, så jeg fik
ke Klub og er ret aktiv der, og cykler
dispensation for at tage en af de hurti- også en del med Hornbæk Cycle Club
ge turkajakker med. Jeg havde ikke
engang imellem på racercykel, og det
rundet 200 km i alt da jeg stillede op til går tilbage til ca. 4 år siden hvor jeg var
TDG, og det var jo den gode distance
så heldig at ødelægge mit knæ på en
på 120 km jeg deltog i. Jo, jeg indrøm- lille motorcykelulykke. Ikke noget vildt
mer at det var lidt hårdt. Jeg husker det men jeg fik noget i knæet rykket fra
som en voldsom hård ting, og det kræ- hinanden.
vede da noget vilje at klare turen til
Randers selvom jeg dengang var ung
På det tidspunkt løb jeg en del, og så
og i god form. Det kan jeg godt være
tænkte jeg at jeg måtte lave et eller
bekendt at sige i en alder af 39 når det andet der var noget mere skånsomt.
nu er 17 år siden.
Det første jeg kunne gå i gang med, det
var selvfølgelig svømning, så blev jeg
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lidt glad for svømning og i særdeleshed
open water svømning, og så begyndte
jeg med cykling bagefter, og det er faktisk meget skånsomt for knæet at cykle.
Jeg ødelagde benet igen her i uge 5 på
skiferie, hvor jeg fik det rykket fra hinanden igen, og er blevet opereret. Og
her 3 måneder efter operationen, så
kan jeg cykle stort set lige op med hvad
jeg kunne før, næsten - men det er meget skånsomt, i hvert fald så længe
man bliver på cyklen.
Jeg blev operet efter den her lille
skiulykke i uge 5 i år, og så tænkte jeg
nu kan jeg om ikke andet få gang i mit
svømning igen, så jeg begyndte at
svømme en del. Jeg var med til Gudenaa Open Water hernede i Randers i
juni, hvor der var en jubilæmsdistance
på 10 km. Jeg fik trænet en masse op
til det, svømmet en masse kilometer.
Det er jo næsten en meditiationsfølelse.
Det er også god træning, men det er
altså lidt kedeligt at ligge med hovedet Jeg ringede til Brian, og blev meldt ind
ned i vandet i 2 timer eller mere, så jeg fra marts, tror jeg. Og så holder jeg
glæder mig sådan set til at komme i
selvfølgelig stilen fra sidst med at melgang med kajakken i gen, og har bede mig til Tour de Gudenaa, ha ha. Jeg
sluttet at nu skal kajakken prøves som husker det som en god udfordring, og
motionsform igen.
det er spændende at se hvordan jeg
klarer det med lidt flere år på bagen.
Svønming er en rigtig god sport, og en Det var da også udfordrende denne
rigtig skånsom sport. Hvis jeg har haft
gang, men ikke den sindsyge kamp jeg
skulderproblemer eller noget med ryg- husker fra første gang, der mangler jo
gen fra en anden sportsgren, så har jeg for det første 50 km fordi strækningen
bare taget en svømmetur og så er det
nu er reduceret, og jeg har jo deltaget i
næsten væk. Og det er rigtig god moti- andre aktiviteter og prøvet at presse
on men det kan godt blive lidt kedeligt. mig selv meget mere end jeg havde
Det er hyggeligt nå man mødes med de dengang, så jeg kender min krop betyandre svømmere hvor man snakker
deligt bedre og er i en god grundform,
inden man kommer i vandet, men så
så jeg kunne disponere meget bedre.
sker der jo ingenting. Du er jo heldig
hvis du lige ser et glimt af et træ enNu lå udfordringen mere i, at jeg var
gang imellem når hovedet lige vipper
"rusten", min stabilitet og min teknik er
op til den ene og den anden side, men næsten i klassen elendig, og det udellers ligger du jo med hovedet nede i
møntede sig også i løbet helt klart, men
vandet. I Kajakken har jeg jo syn på det min udholdenhed og min motor var i
hele undervejs, og kan nyde naturen.
orden, det var teknikke og nogle musk6
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ler der skal øves lidt mere i forhold til
kajaktræning. Men det var en god dag.
Strømingerne var lidt svære teknisk,
synes jeg, på grund af at der var så
meget vand i åen. Der var meget turbulens på vandet, synes jeg. Det gav mig
lidt udfordringer. Men ellers var det jo
flot vejr.

jeg at der ikke er refleksbølger fra siderne. Men der var godt nok bølger på,
og samtidig skulle jeg koncentrere mig
om ikke at støde ind i de andre, som lå
forholdsvis tæt derude. Det brugte jeg
for meget energi på, og så røg jeg simpelthen i baljen midt i starten, kun 1020 sekunder efter startskuddet.

Jeg har talt sammen og tror jeg har
prøvet syv forskellige kajakker. Det er
fantastisk at der er så mange forskellige kajakker at vælge imellem i klubben.
Jeg vil gerne hav min en af mine egne
med derned, men det vælter ikke min
verden, for jeg synes der er et kanon
udvalg. Jeg startede med at hoppe i en
blå Marathon Master, fordi jeg har en
magen til derhjemme. Jeg var lige i en
Coastline da jeg var hjælper til triatlon,
hvor jeg skulle være med til at passe
på svømmerne, og der var jo bare ingen balanceproblemer, lidt ligesom at
sidde på en platform. Så har jeg roet
lidt i Nelo Viper 51, som er meget retningsstabil, men Citius 51 er blevet min
foretrukne på grund af den generelle
stabilitet, og nu går jeg så og skæver
lidt til TCR som skulle være en tand
sværere.

Mens jeg hørte hornorkestret inde på
bredden, lå jeg og plaskede rundt i vandet, og måtte svømme ind til siden og
kæmpe med kajakken. Så det var noget af en start. Det blev noget af en
forsinkelse, for min teknik til tømning af
kajakken er om noget endnu ringere
end roteknikken. Det havde jeg ikke
tænkt på at træne. Jeg fik jo svømmet
ind med den ene arm om kajakken og
svømmetag med den anden, og der
kom også en båd da jeg var næsten
inde, og undskyldte de kom så sent,
men det var jo ligemeget. Så kom jeg
hen til bådebroerne, og de var et godt
stykke under vandoverfladen på grund
af alt det vand der var. Men jeg var jo
våd i forvejen, og trådte bare op på broen, men overså at der var hul i broen.
Der manglede simpelthen et brædt, så
jeg faldt igennem og slog benet og måtte kæmpe mig op af det hul igen. Jeg
Nå men jeg fik jo min egen start i Silke- havde hjælper på, Tage Duelund, min
borg, helt alene op gennem Silkeborg
far som også var hjælper i 2001. Han
Sø. Jeg væltede på startlinien, ganske mente at jeg nok brugte ca. 20 minutter
enkelt. Teknik og stabilitet, er er en del i alt på at svømme ind og tømme kajak
at få ordentlig gang i. Jeg synes egent- og komme på vandet igen, så da jeg
lig det var begyndt at gå ok, og følte
endelig kom op i kajakken, så var der
mig meget stabil i kajakken. For det
fuldstændig blankt vand, ikke en roer i
første fik jeg mig lagt meget skævt i
sigte.
starten. Jeg tænkte jeg skal alligevel
ikke op omkring medaljerne, lad mig nu Da jeg sad ude i feltet og ventede på
bare ligge godt tilbage og lad dem give starten synes jeg folk så ret anspændte
gas som vil, også i håb om at der måud, så jeg spøgte lidt med dem omkring
ske var lidt mindre startbølger der.
mig og spurgte "hvis man allerede nu
skal tisse og har lidt ondt bagi, er det
Men det er ikke der man skal ligge sig så et dårligt tegn her i starten? Nå, jeg
hvis man vil undgå de kraftige bølger,
kan vel stige ud undervejs hvis det bliog jeg lagde mig midt i for så tænkte
ver for slemt." og det blev der grint lidt
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af. Ondt bagi er ikke godt, var der en
der svarede, men det andet kan man
altid klare. Da så starten gik og jeg væltede, så grinede han da han roede forbi
og råbte "nå du skulle virkelig tisse!"

inde under redningsvesten. Det gør
altså ondt, så jeg må have været et
underholdende syn da jeg bandende
dansede rundt og prøvede at flå redningsvesten af uden at spænde den op.
Jeg fik den af og den fik min hjælper,
Mine forventninger var jo kun at jeg
og så må jeg indrømme at den faktisk
skulle se og deltage i det her løb og
ikke kom med på resten af turen. Det
danne mig nogle erfaringer til jeg måopdagede jeg faktisk først da jeg var
ske kom lidt mere i form og kunne gøre nået til Randers.
det noget hurtigere. Og det fik jeg så
lov til i fred og ro. Jo, jeg synes tilfælMen resten af turen til Randers gik rigdighederne lige rottede sig lidt sammen tig fint. Jeg havde valgt favoritkajakken,
mod mig.
Citius 51, fordi den har god stabilitet
men også god fart til mig, men den var
Da jeg så kom ind til Tange på turen,
ret følsom i strømninger og hvirvler,
kunne jeg godt se at folk havde ret
meget lidt retningsstabil, og det gav
travlt, og stressede for at komme op ad mig lidt udfordringer. Så var den utrolig
den her bro, og jeg tænkte et par migod til at samle grøde, både roret og
nutter fra eller til det betyder ingenting næsen, og det kunne jeg se der var
for mig overhovedet, så jeg gav lidt
meget forskel på kajakkerne omkring
plads. Der var mange som så rigtig
mig. Men jeg havde en fin dag i den
trætte ud, som åbenbart havde givet
kajak, jeg kom til Randers og havde det
sig rigtig meget. Der var en der ligefrem godt. Men det begyndte at blive hårdt
faldt ud over broen bare af udmattelse. da jeg roede hjemad mod strømmen,
Jeg havde ikke brug for en stor pause, og jeg må sige at kilometeren fra målså det blev bare til en banan og lidt væ- stregen og tilbage i klubben, den kunne
ske, og så ville jeg ud igen. Lige som
godt mærkes.
jeg var på vej med kajakken blev jeg
stukket af en hveps omme på ryggen,

TDG ved Kongensbro
8
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Lørdagsroning
Interview med Niels Weis
Er du ny eller
erfaren spiller
ingen rolle, der
er plads til alle
hver lørdag kl.
13.00 når vi er
klar til fællesroning. Da det for
det meste er
en blandet flok,
går vi sammen
i grupper, der
matcher ens
egen styrke og rohastighed. Det bedste
er hvis du har aftalt at møde op med en
rokammerat på dit eget niveau, ellers
kan det ske at du kommer til at ro noget
af turen alene. Men her i vinter er det
altså en ekstra tryghed at have nogle
kammerater omkring sig, det har jeg
selv haft glæde af.
Jeg kom til at tænke på fællesskabet
da vi var til den her arbejds- pudsepolere dag. Der kom også nogle nye
klubmedlemmer, men alle vi gamle farer jo på de opgaver vi vidste der var
blevet snakket om, og så står de nye
sådan lidt rundt omkring og kigger på.
Hvad gør man så? Det er da nemt bare
lige at sige dav og give lidt instruktion,
så ingen bliver overladt til sig selv, men
der er jo ikke nogen der har etiket på
ryggen, hvor der står NY.

nogle af dem man er startet med, eller
nogle med samme hastighed som en
selv, men det kan man jo ikke altid være sikker på. Men i dag var der fx to
begyndere, der var taget af sted sammen inden kl. 13, de kunne jo lige have
ventet og fået følgeskab af vi andre.
Kravet til vinterroning er at have bestået IPP2 og derudover have roet mindst
200 km. Det kan ses på hjemmesiden
under sikkerhed. Man skal være altså
være øvet roer, men også vælge en
kajak man føler sig sikker i. Jeg roede
selv i Escape sidste vinter, men jeg
roede i min egen gule kajak indtil december. Den er meget vildere end
Escape, og jeg røg så i vandet i december under en lørdagsroning, hvor
jeg blev samlet op af de andre. Det
skaffede mig så bemærkelsesværdighedspokalen. Jeg blev ikke bange for
at ro i den gule, men der er ingen grund
til at ro i den hurtige og ustabile om
vinteren.

Heldigvis var var både Michael Gesele,
Steffen og AP lige bagved. Der var ingen fare på færde, og jeg kom hurtigt
op. Men det var jo nok lidt dumt, hvis
jeg var taget alene af sted i den vilde
kajak. Jo, det var koldt, nok omkring 67 grader. Det var ingen problem at ro
hjem, da jeg først var kommet i kajakken igen. Så siger AP at jeg skulle tage
Vi er da normalt gode til at tage nye
min hue på igen, fordi med det samme
med i fællesskabet, men der er lørman kommer op farer alt blodet op til
dagsroning jo en rigtig god måde at
hovedet. Jeg blev fuldstændig rød i
komme med hele året og få bedre kon- hovedet, da jeg kom op at sidde. Selv
takt med klublivet. Vi kalder det også
om huen var drivvåd, så hjalp den med
fællesroning, men det er det måske
at holde varmen, og da jeg så først
langtfra. Man er nødt til at parre sig i
havde fået cockpitovertrækket på, så
nogle grupper. Hvis man skal med i det kunne jeg godt mærke at jeg var drivsociale, så skal man nok sammen med våd, men jeg var ikke rigtig kold. Det
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var ved Fladbro jeg væltede, så det var
bare lige hjemad. Saunaen var tændt,
så der kom hurtigt varme i kroppen
igen.

så er der vinterbadning for de friske.
Det synes jeg er rigtig godt. Så ved
man hvordan det føles hvis man vælter,
så går man ikke i panik. Det gjorde jeg
ikke da jeg væltede ved Fladbro, men
Påklædning er lige så forskellig som
jeg kunne jo også bunde. Men hvis
der er medlemmer hernede. Nogle vil
man ved hvor koldt det er hele året
ro i en Long John, hvilket ikke er særlig rundt, hele tiden har føling med det på
praktisk, men for nogle begyndere giver kroppen, så hjælper det på at undgå
det måske mening men jeg synes det
panik. Det er så ikke alle, der synes det
skaber en falsk tryghed. Jeg bruger
er lige sjovt. Men når man gør det herHelly Hansen undertøj, lange undernede og går ind i saunaen bagefter, så
bukser og langærmet trøje og så løkan det ikke gå galt. Det giver også en
bethights udenpå og en t-shirt og en
god fornemmelse for hvilken virkning
vindtæt jakke måske også en kasket for det kolde vand har på kroppens funktioikke at få koldt vand i håret. Hvis det
ner, og hvor hurtigt der skal handles
bliver virkelig koldt kan det godt være
hvis man skulle vælte i kajakken.
man skal have to lag på, men redningsvesten varmer jo også. Så har jeg
Men efter lørdagsroning er det ikke kun
strømper på, eller neopren sko, og et
saunaen, der giver varmen. Det gør
par rohandsker. Klubben har jo rohand- kaffen også, ofte suppleret af hjemmesker, der er beregnet til brug med paga- bagt kage, og det smager særlig godt til
jen. Lad være med at bruge en lukket
en god diskussion og et godt grin. Det
handske, det kommer du bare til at ko- er faktisk en rigtig god ting ved vores
ge af. Det er jo ikke for at holde fingre- fællesroning om lørdagen, og det er
ne varme, men for at beskytte mod vin- fælleskage uanset hvor hurtig eller
den.
langsom du er til at ro.
Saunaen er normalt tændt op når vi
kommer tilbage efter lørdagsturen, og

10

Kommer du på lørdag? Husk hjemmebag.
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Vandskræk
Af Dorte Høyberg
Jeg oplevede
kajakroning
fra bredden,
første gang,
da der var
Tour de Gudenaa i
2016.

ikke som en vildt smart kombination…

Det blev april og begynderhold nummer
2 startede i Tirsdalens Svømmehal en
lørdag morgen. Det så legende let ud,
tænkte jeg da første nybegynder
(Henrik) satte sig i kajakken og det kørte bare… Næste begynder væltede
med det samme… Det er godt nok
De mange
blandet, hvor let det her kan være,
deltagere
tænkte jeg men da det blev min tur følkom roende tes det egentlig ret stabilt da jeg satte
ad Gudenmig til rette i kajakken.… og som dog
åen i forskellig fart og med forskellige
væltede rundt, med det samme, jeg
stile og i et væld af farver! Et flot syn!
slap bassinkanten… Hmm… ”Noget
må være galt med den her kajak” var
Jeg overvejede at købe en eller anden min indskydelse, da jeg havde fået hotilfældig kajak, men ræsonnerede mig
stet klorvandet ud af svælg og næse…
frem til at det kunne måske være en
Og op i kajakken var ikke nemmere…
fordel, lige at lære, hvordan man egent- Makkerredninger blev vi i løbet af forlig gør, for at undgå, at komme til skade året og sommeren dog ret skrappe til!
eller drukne, som følge af en eller anJeg måtte ofte ”makker-reddes” op af
den tosset ide om at det kunne være
vandet.
fedt at ro kajak, uden egentlig at kunne
det… Hertil kommer også at jeg altid
Efter formiddagen i svømmehallen,
har været vandskræk. Så, om jeg nohvor tiden fløj af sted og hvor de modigensinde var kommet i kajakken, havde ge også prøvede en kajak til vandpolo
jeg købt en, kan jeg godt stille mig tviv- var der afgang til klubhuset med frokost
lende overfor…
og så i kajakkerne igen, denne gang på
Gudenåen.
Jeg fandt Kano- og Kajakklubben på
nettet, sendte en mail til Linda og fik
Min skepsis var stor. Det var jo de samsvar i stil med: ”Der går lige nogle må- me kajakker som vi havde med i svømneder, så starter der begynderhold, du mehallen og den jeg var havnet i, var i
hører nærmere…”
hvert fald ikke den mest funktionsdygtige … men bare af sted på Gudenåen
Jeg tænkte, at det da var længe om at det gik. Flere havde fantastisk balance
starte sådan et begynderhold, men da (Marie blandt andre) sammenlignet
jeg styrtede på skiferie i uge 52, kom
med mig og så var der træning igen
galt afsted med to tommeltotter og et
tirsdag, torsdag, og lørdag var det af
knæ, var det egentlig ret praktisk, at
sted til Langå Camping. Trailer blev
der først var opstart i april måned.
læsset med kajakker, pagajer og redUmiddelbart virker kajak og gipsarm
ningsveste med angsten lurende lige
GLIMT nr. 2 2017
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under overfladen skulle vi have kajakkerne i vandet deroppe.
Flere instruktører havde flere gange
nævnt, at ”…der godt nok altid er meget strøm, deroppe ved Langå”, så jeg
så i kortene, at vi alle sammen ville
vælte og blive taget af strømmen…
Kun en enkelt begynder var uheldig og
vi roede af sted, da alle var med.

sammen røg i ved campingpladsen, så
var der da i det mindste et par nøddebarer, der var tørre, til vores frokostpause ved Stevnstrup.
Sjovt, som vi syntes der var langt til
klubhuset, fra Stevnstrup… Nu er det
en tur, vi klarer fra klubhuset på ca. 1½
time, og så er vi også tilbage igen.

Det har været fedt med træningsaftnerne, tirsdage og torsdage efter den første ret intense uge på begynderkurset.
Og med min ringe balance (som naturligvis skyldes kajakkerne), har jeg prioriteret træningsaftnerne højt, hvis jeg
Hov det var da vist den tur, hvor AP røg skulle kunne lære at ro kajak. Og næi vandet… Jeg husker, at jeg tænkte:
sten hver gang jeg har forsøgt en an”Altså, hvis instruktørerne heller ikke
den / ny model, er jeg røget i vandet.
kan holde balancen, så bliver det da
Og vist også med lidt lyd på. Men det
vist en noget lang tur til Randers…”
er jo smart nok, at andre roere hurtigt
bliver klar over, at en af os er røget i
Instruktørerne havde rådet os til at ha- vandet og skal ”makker-reddes” op
ve flere sæt tørt tøj med og rigeligt at
igen ;-)
spise. Hvis vi skulle falde i og for ikke
Der må have været motionister på stiat gå sukkerkolde. Der var vist i stedet erne langs Gudenåen, som har tænkt
garanti for sukkerchock med alt det slik deres når man har kunnet høre instrukog chokolade, vi havde med! Jeg hav- tørerne:
de lagt et depot ud nær Amtmand Hop- ”Stræk armene, Dorte”, ”Ret ryggen”,
pes bro, bare i tilfælde af, at vi alle
”Læn dig fremover”, ”Få nu benene

AP og Steffen meldte deres ankomst
fra ”å-siden” da vi var ved at gå på vandet. Imponerende energi en lørdag
morgen!

Igang med IPP2 prøve
12
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med”, ”Hold ordentligt på pagajen”,
”Mere fart på”, ”Skuldrene ned”,
”Rotér”, ”Træk maven ind”, ”Kig fremad”, ”Sæt pagajen ordentligt i vandet”,
”Træk og skub på samme tid”, ”Brug nu
roret” og måske den bedste: ”Lad nu
være med at tænke så meget over det,
Dorte, bare gør det, så bliver det som
at køre på cykel”.

Det er også sjovt, som kajakkerne,
uanset navn og mærke, alle sammen
gerne ville til højre… Lidt som om vi
befandt os dér på kloden, hvor den
liiiige hælder lidt mere til højre end går
ligeud…

Vi har trænet sidelæns roning, ligeud,
at bakke og se baglæns samtidigt med,
dannet flåde, været ude i både regn og
blæst, ramt motorvejsbroen en enkelt
Godt at der har været træningsaftner
gang uden at komme galt af sted (Tak
med forskellige instruktører og hjælpe- til Henrik), vi har zig-zagget, set solopre. Så får vi alle aspekterne med! Den gange, solnedgange og roet 8-taller,
med cyklen tænker jeg tit på og ser
selvom jeg nok et stykke tid endnu helfrem til at jeg på sigt ”bare ror”, uden at lere vil ro 1-taller. Fart er heller ikke
tænke så meget over om jeg husker at noget, jeg slås voldsomt med ;-)
få det hele med.
Vi har de dage, der har været begynderroning opfordret de andre begyndeI starten var en ”Arrow” mit foretrukne
valg. Dog viste det sig hurtigt, at der er re at komme med på sms-rækken, så vi
forskel på kajakker, også af samme
skriver til en flok, foreslår et tidspunkt
og så af sted, alle, der måtte have tid
navn og mærke… særligt, hvis man
kommer i dén kajak, hvor der ikke er en og lyst. Det er ikke altid ret mange,
ror-pind… Det var ikke en nem tur!
men det er fedt alligevel. Dog fedest,
når vi er en hel masse, som ror af sted!

GLIMT nr. 2 2017
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Naturen er særlig når vi er på vandet.
Vi har ofte mødt de to svaner og set
deres 3 unger blive større og større, vi
har set et utal af fiskehejrer, ænder,
rovfugle uden yderligere specifikation,
vi har set isfugle og lært om græssorter
og siv, vi blevet klogere på vind og vejr
og har erfaret, at der er strøm i vandet,
selvom der ikke er så meget som en
krusning på vandet. Og vi har lært at vi
også i lidt blæst og bølger kan holde
balancen, om end det da er skønt at
være ude og ro, når solen skinner, det
er vindstille og der er 25 grader, som
en lørdag formiddag hvor Vibeke sammenlignede Nørreåen op til Grødespærringen, som den Indonesiske
Mangrove. Næste gang vi var den vej
forbi var det blæsende, koldt og regnfyldt…

kan nå i land og komme i kajakken igen
gør, at elementet vand bliver mere og
mere ufarligt J Nogen vandhund bliver
jeg vist aldrig, men graden af vandskræk kan efterhånden ligge på et ret
lille sted!
Vi bestod alle IPP2! Ingen af os var i
tvivl, om det kunne lade sig gøre, men
vi fik også til prøven rettet lidt teknikker
til og fik endnu engang strakt de arme
og roteret i overkroppen ;-) Og makkerreddet og bjærget os selv i land med
kajakkerne. Vi kan bare dét dér .

Nu er sæsonen ”ovre”. Det bliver nok
kun til lidt vedligeholdelse af teknikkerne, på dage, hvor vejret er særligt fint
og vinteren kommer for mit vedkommende til at gå med indendørs motionstræning og lidt løb. Jeg ser frem til
Jeg er måske nok den begynder, som
foråret! Mon alle teknikkerne bliver i
har været af sted alene, færrest gange kroppen? Falder jeg mon stadig i vanmen har lige nået 402 km inden standet i næste sæson? Det bliver sjovt at
derstrygningen d. 7. oktober, siden jeg komme i gang igen når vejret bliver til
startede på intro-kurset. Det er ingen
det, blive bedre, få flere km på, komme
fordel at have en vandskræk i bagagen, på længere ture og få flere oplevelser i
når man skal lære at ro kajak, men
naturen.
stædighed, opbakning fra de andre begyndere og instruktører, god instruktiTak for medlemsskabet i Kano- og Kaon, rådgivning og hjælp og masser af
jakklubben Gudenaa.
grin og viden om, at jeg er mester i at
blive ”makker-reddet” og at jeg altid
14
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Status på klubhusbyggeri
Af Brian Jensen
Der er mange
der spørger til
vores
klubhusbyggeri,
hvilket glæder os
i bestyrelsen at
der er interesse
for sagen. Vi
forsøger at
informere når vi
har mulighed for
det ved
standerhejsning,
standerstrygning, generalforsamling og
andre officielle klub arrangementer.

7. Indhente tilbud og udvælge
entreprenør
8. På begynde ansøgning til
anlægsinvestering relevante fonde,
Lokale- og Anlægsfonden,
Tipsmidler, Tuborg, Sparekassen,
Kommunen m.fl.
9. Afdække mulighed for
restfinansering Realkredit/bank
10.Undersøge mulighed for driftstilskud
til renter m.m. hos kommunen.
11.Igangsætning byggeri.

Beslutning om bygning af nyt klubhus herunder årlig opsparing på
100.000 kr. indtil 500.000 kr er opMen da ikke alle klubbens 270
sparet
medlemmer har mulighed for at deltage Vi havde i bestyrelsen gennem
till arrangementer har vi valgt også at
længere tid snakket om at vores
lave dette indlæg til ”Glimt” som jo
klubhus var ved at være for lille i
kommer ud til alle medlemmer.
forhold til antallet af medlemmer, og
omfanget af aktiviteter.
Vi har i bestyrelsen lavet nedenstående
”køreplan” for byggeriet. Da køreplanen Indtil vi byggede det store bådhus
er sat i søen for over 5 år siden og der overfor brugte vi den nuværende
er sket stor udskiftning i
klubstue til opbevaring af kajakker.
medlemsskaren i perioden vil vi
Da vi byggede bådhuset lavede vi
opdatere med status tilbage fra start.
samtidig en modernisering af klubhuset
og fik langt flere kvadratmeter end vi
1. Beslutning om bygning af nyt
havde tidligere. Nu kunne vi bruge
klubhus herunder årlig opsparing på samtlige knap 200 kvm i klubhuset til
100.000 kr. indtil 500.000 kr er
klubaktiveter uden at skulle opbevare
opsparet
kajakker der også.
2. Forlænge lejekontrakt med
kommunen på grund.
Vi snakkede om hvad der skulle til – vi
3. Afdækning af brugs- og
kunne bygge til det nuværende og
kvadratmeterbehov til nyt klubhus
modernisere/ombygge det
4. Design/skitseforslag til nyt klubhus.
eksisterende, eller vi kunne bygge nyt.
5. Indhente nødvendige tilladelser/
Vi blev hurtige i bestyrelsen enige om
dispensationer i forhold til Lokalplan at nybyggeri ville være den rigtige
og åbeskyttelseslinie hos
løsning både energimæssigt men også
Kommunen.
økonomisk set over tid….
6. Indsende konkret byggeansøgning
GLIMT nr. 2 2017
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Vi mente også det var vigtig med en
andel af egenfinansering/opsparing.
Både af hensyn til den løbende
driftsøkonomi. Men også at det nok så
bedre når vi skulle ud at søge tilskud til
byggeriet.

den favorable leje på 0 kroner om året.
Lejemålet er dog af tidsbegrænset
karakter, der flere gange er blevet
forlænget.

For at kunne opnå finansering hos
realkredit eller bank er det nødvendigt
Vi havde selv i bestyrelsen et mål på en at have et udløb på lejekontrakten der
årlig opsparing på 100.000 kr. indtil vi
minimum modsvarer længden af
havde opsparet 500.000 kr. til
afviklingen af lånet.
byggeplanerne.
Her gik det nemt og smertefrit med at få
Både byggeplanerne og opsparingen
forlænget lejekontrakten hos
fik vi opbakning fra klubbens
kommunen så den har udløb i år 2050.
medlemmer til på en generalforsamling. Det vil give os mulighed for lån med op
Og da vi ikke ønskede opsparingen
til 30 års løbetid.
skulle påvirke klubbens daglige drift
blev de fundet ved en mindre
Afdækning af brugs- og kvadratmekontingentstigning som blev besluttet
terbehov til nyt klubhus
på samme generalforsamling.
Nu da vi var ved at være i mål med
opsparingen kunne vi begynde at se på
Og målet blev nået tidligere end
brugsønskerne og de deraf følgende
forventet da vi allerede i efteråret 2016 behov for kvm og indretning af klubhus.
kunne se at vi kunne nå i mål med
opsparingen ved udgangen af 2016.
For at få flest mulige input til dette
indbød vi medlemmerne til et
Forlænge lejekontrakt med kommu- medlemsmøde nede i klubben den
nen på grund
23.11.16. Her kom der rigtigt mange
Vi bor til leje på kommunens grund til
god input som det vil være for
GLIMT nr. 2 2017
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omfattende at liste op her. Men vi har
brugt og fundet inspiration i listen
igennem hele processen.
Design/skitseforslag til nyt klubhus
Efterfølgende fik vi en henvendelse fra
Kjeld Kahr som udover at være
medlem af klubben også er
selvstændig arkitekt. Han ville meget
gerne hjælpe os med at omsætte
ideerne til konkrete skitser og
tegninger.
Først i januar måned 2017 tog vi
sammen med Kjeld Kahr på studie og
inspirationstur til andre kajakklubber i
det jyske, hvor vi havde lavet aftaler
omkring fremvisning af faciliteterne.

18

Vi startede ude ved Marselisborg hvor
vi så deres lækre 2 plansløsning med
svalegang helt nede i vandkanten (og
havudsigt selv inde fra
herreomklædningsrummet).
Efterfølgende var vi et smut forbi
marinaen inde i Marselisborg, hvor en
havkajakklub holdt til i lækre ny lokaler
men på meget få kvadratmeter. Her
havde vi ingen aftale men der var nogle
klubmedlemmer tilstede der gerne viste
rundt.
Herefter gik turen til Kolding hvor vi så
det største klubhus den dag. Klubhuset
er så vidt jeg husker på omkring 450
kvm totalt. Og det skal bemærkes at de
ikke er flere medlemmer end os. De
havde valgt en løsning hvor en lokal
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investor havde bygget klubhuset, og de
så boede til leje hos ham. På vejen
hjem svingede vi ind omkring Vejle og
så det nye flydende kajakklubhus m.m.
nede ved havnen. En meget
anderledes og utraditionel løsning.
Med inspiration både fra
medlemsmøde og studietur fulgte
adskillige møder nede hos Kjeld i Von
Hatten Stræde, hvor vi sammen med
ham fik ideerne omsat til den løsning
som blev præsenteret på
generalforsamlingen den 04.02.17.
Vi valgte 2 plansløsningen bl.a fordi
den ville bruge færrest kvm af vores
grund dernede, og så vil vi kunne
genbruge den nuværende sokkel, som
er pælefunderet
Indhente nødvendige tilladelser/
dispensationer i forhold til Lokalplan
og åbeskyttelseslinie hos Kommunen
Med denne tegning i hånden var vi klar
til at tage kontakt til kommunen for
søge de nødvendige dispensationer
inden den egentlige byggeansøgning.
Vi var klar over at det er nødvendigt
med en dispensation da byggeri med
vores beliggenhed udover almindelig
bygningsreglement også er reguleret af
en lokalplan, en åbeskyttelseslinie og
egentlig også en skovbeskyttelseslinie .
Lokalplan
I forbindelse med naturskolens store
ombygning blev der i 2009 lavet en
lokalplan for området ”LP 528
Naturskolen” som vi også er omfattet
af.
Da lokalplanen er lavet samtidigt med
byggeriet har det været nemt at
”afstemme” tingene med hinanden.

I lokalplanen var der afsat en mulighed
for udvidelse af vores store bådhus.
Denne mulighed har vi udnyttet.
Andre interessante ting i Lokalplanen
der har betydning for vort byggeri
”Ny bebyggelse må opføres i højst 1
etage, og med en bygningshøjde på
højst 7,5 meter, målt fra
eksisterende Terræn”. (så reelt må vi
ikke bygge i 2 etager, og maximalt op til
7,5 meter)
”Gulv i stueetagen indenfor de
øvrige delområder skal etableres i
minimum kote 2.10”. (er lavet for at
sikre ved oversvømmelser – betyder at
soklen på et nyt klubhus skal hæves
med cirka 1 meter i forhold til
nuværende).
Randers Kommune kan dispensere fra
ovenstående
Åbeskyttelsesline
Åbeskyttelseslinien gælder i 150 meter
fra åen og er et reelt et forbud om
bebyggelse af hensyn til beskyttelse af
naturen ved åen.
Randers Kommune kan dispensere fra
denne som de har gjort ved dele af
Naturskolens byggeri bl.a.
havneanlægget og fugletårnet.
Dispensation fra lokalplanen håndteres
af byggeafdelingen. Dispensation fra
åbeskyttelseslinien håndteres af
afdelingen for miljø og teknik, som altid
vil have det sidste ord i en sag om
dispensation.
Vi har derfor været i løbende dialog
med begge afdelinger hen over
sommeren og afholdt 3 møder, hvoraf
det ene blev holdt nede i klubben.
Begge afdelinger deltog i alle møder.
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De har aldrig været begejstret for vores
2 plans løsning da de syntes den giver
et for bastant udtryk. De vil helst
efterkomme en 1 plansløsning med
udvidelsen vendt væk fra åen.

Samlet set giver det omkring halvdelen
af de ønskede ekstra kvm i forhold til
vores forslag.
Så der er vi kommet til i projektet. Vi vil
på bestyrelses weekenden den 3-4
november drøfte situationen og
planlægge vort næste træk.

Her har vi så forsøgt at udfordre dem
på antallet af kvadratmeter ved et
byggeri i 1 plan – også selv om det ville
Umiddelbart vil løsningen nok være at
blive et dyrere byggeri p.g.a.
forsøge at lægge politisk pres på
pælefundering til sokkel.
sagen. Men der kan være der er nyt til
næste nummer af Glimt om dette.
Desværre uden et efter vor mening
brugbart resultat for kajakklubben.
Deres absolut sidste udspil var en
løsning, hvor vi fik lov til at udvide
klubhuset med 1,5 meter til hver side
(samlet ca. 50 kvm), og lave en separat
tilbygning på 25-30 kvm på siden af
bådehuset til kajakreperation.

Fuldmåneansvarlig søges!
Af Annemette Bering
Det betyder ikke at du har ansvar for at
tænde den store lanterne, eller for at
holde skyerne væk. Klubben har behov
for en tovholder til fuldmåneroningerne,
hvor din opgave bliver at hænge opslag
op i klubben og annoncere aktiviteten
på facebook. Du skal også koordinere
brød eller kage til efter roning, og tage
initiativ til flytning eller aflysning i tilfælde af overskyet eller dårligt vejr. Det er
ikke et krav at du selv deltager i fuldmåneroning, men…
Har du lyst til at hjælpe klubben med
den opgave, så kig på listen over bestyrelsesmedlemmer på side 2, find
telefonnummeret og kontakt en af os.
Så siger du bare JA DA, selvfølgelig!
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Hvor er min favoritkajak?
Af Henning Sørensen
Jeg kom lidt sent
af sted. Kender
du det? Rotasken
var klar, og intentionerne i orden,
men æh...
Egentlig skulle
jeg også bare
ned i klubben for
at se om jeg kunne få et interview
med Niels om
lørdagsroning. På
en lørdag, sjovt nok. Jeg nåede det, at
komme ned i klubben inden roerne kom
hjem fra turen, så der blev lige tid til at
tage et par fotos af Niels inden han gik i
bad, og så kunne vi snakke bagefter,
Men så var der jo kaffe, og minsandten
om der ikke også var kage. Helle havde
hjemmebag med, hele to slags. Det var
ik' så ringe, for nu at sige det på Jysk.
Man kan sådan set godt kalde det omvendt lørdagsroning, for jeg startede
med kaffe og kage inden roturen. Jo,
jeg kom skam på vandet efter kagespisningen. Men første efter lidt hovedbrud, for da jeg stod i bådhallen og
skulle vælge kajak blev jeg en smule
forvirret. Hvor er min favoritkajak? Mange tomme huller viste at der var nogen
på løvfaldstur, men kan det passe at
der slet ikke er nogle af de kajakker,
jeg plejer at ro i? De sidste mange år
har jeg altid kunnet finde enten en
Escape eller en Maraton Master. Bare
ikke i dag.
Hvad nu? Jeg gider ikke ro i Raptus,
den er for stabil og langsom, Spica det
samme og Arrow kender jeg ikke. Faktisk var der mange kajakker, jeg ikke
har prøvet at ro i. Jeg kom til at tænke

på, at jeg have hørt mange rose TCR
som en god kajak. Gad vide om ikke
det er nogenlunde som en Escape. Jeg
prøver.
Der var lidt rysterøv da jeg lagde fra
land, men jeg har heller ikke været ude
ret mange gange i år, så det er der vel
ikke noget at sige til. Efter 500 meter
kom der også lidt mere ro på, og så
tænkte jeg ikke mere på det. Ikke før
hjemturen fra grødespærringen. Jeg
har nu i flere år brugt Endomondo på
roturene, bare for at have en føling
med at jeg bestiller noget, og det er
nemmere at måle med en hastighedsmelding fra mobilen end bare ved at
mærke, om der er sved på panden. På
vej hjem kom der melding om 2 peronlige rekorder, ca. 30 sekunder hurtigere
pr. kilometer end jeg plejer. Kan det
passe? Jeg er jo slet ikke i form i år, er
strømme så stærk på vej hjemad?
Samlet gav turen en ny personlig rekord for 5 kilometer på mere end et
minut. Øh, jeg undrede mig lidt.
Svaret fandt jeg da jeg kom hjem til mig
selv, og kiggede nærmere på den bådfortegnelse Henrik Bach for lang tid
siden havde bedt mig om at arbejde
videre med. En TCR er i samme sværhedsklasse som en Tracer, altså en
hurtig overgangskajak. En tand mere
ustabil men også noget hurtigere end
min normale favoritkajak. Det var årsagen til lidt rysterøv i starten, og ikke
bare manglende træning.
Godt det var roligt vejr uden meget
blæst, ellers kunne det måske godt være endt med en tur i baljen. TCR er
med sin bredde på 49 centimeter i
sværhedsklasse 7 og Escape med 51
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centimeter i sværhedsklasse 8. Lille
forskel i centimeter men stor virkning
på fart og stabilitet.
Jamen som kommer den altså her,
bådfortegnelsen sorteret efter sværhedsgrad. Jo højere tal for sværhedsgrad, jo mere stabil og langsom er kajakken. Brug den som vejledning, når
du skal vælge en kajak lidt sværere og
hurtigere end den du plejer. Den kan
også bruges til at finde den kajak, du
skal vælge til vinterroning, vælg en mere stabil kajak et trin højere end den

Navn
Coastline
Coastline
Coastline
Coastline
Coastline
Zenith
Coastrunner
Coastrunner
Raptus
Raptus
Elio Bull
Elio Bull
Raptus
Alito
Arrow
Raptus
Alito
Arrow
Spica
Spica
Arrow
Arrow
Alito
Alito
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Kajak nr.
3
8
13
24
25
6
9
14
1
2
4
5
7
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22
23

sværhed du plejer at ro i, fx ved at vælge sværhed 9 i stedet for 8. Jo højere
tal jo mere stabil. Sværhed 1 er således den hurtigste og mest ustabile kajak, en kapkajak.
Tabellen er udarbejdet på basis af
oversigten på www.kajakinfo.dk. Det er
værd at ofre tid og en kop kaffe på at
studere siden, som også har en del god
information om, hvordan man får en
bedre balance og bliver stabil i sin kajak.

Klasse
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
Grøn
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Sværhed
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Vægtklasse

- 100 kg.
- 100 kg.
- 70 kg.

- 70 kg.
- 100 kg.
- 100 kg.

- 70 kg.
- 70 kg.

Navn
Scraptus
Spica
Spica
Spica
Zedtech TT
Ci8us 51
Viper 51
Marathon Master
Marathon Master
Marathon Master
Escape
Tracer
Tracer
Player
TCR
TCR Plus
Ci8us 44
Ranger
Ranger

Kajak nr.
10
20
21
22
2
3
4
6
7
14
17
9
12
13
18
19
8
24
25

Klasse
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød

Sværhed
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
5-6
5-6
5-6

Struer Ac8ve
Escape
Nelo Viper 48
Zedtech TCR
X-lancer
Lancer
Frelancer L
Zedtech freelancer
Lancer

3
2
4
7
5
6
8
9
10

Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort

?
8
7
7
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

Chaser
Destroyer
Double dutch
Beta 65
Zedtech beta 75

1
5
6
7
8

Kap
Kap
Kap
Kap
Kap

?
1
1
1
1
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Vægtklasse
- 100 kg.
- 100 kg.
- 100 kg.
- 100 kg.
40-110 kg.
- 100 kg.
65-85 kg.
65-85 kg.
65-85 kg.
- 100 kg.

- 110 kg.
- 110 kg.
50-110 kg.
60-80 kg.
60-80 kg.

65-95 kg.
80-100 kg.

80-100 kg.

- 65 kg.
- 75 kg.
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Løvfaldstur 2017
Af Annemette Bering
Vækkeuret ringer
kl. 6.30. Gaab,
men op skal jeg.
Det er jo dagen
hvor jeg skal på
Løvfaldstur....
Jubii. De sidste
par år har jeg
været forhindret,
men i år kom det
i kalenderen i tide. Jeg får smurt madpakke og lavet the og så afsted til klubben.
Vi pakker kajakker, 13 stk. på traileren,
drikker en kop kaffe og så drager vi
afsted i det skønneste, men lidt kolde,
vejr. Hvor heldig kan man være? Vi
kører til Tange og læsser vores oppakning af, lader en bil stå der og kører
derefter videre til Silkeborg.
Efter lidt diskussion (og Jow, det skal
vurderes ordentligt med 13 personer
afsted), bliver vi enige om at sætte i
overfor Kvickly. Vandstanden er høj og
vi kan ikke komme under den lille bro,
hvis vi sætter i hvor vi plejer.

sammen for os..... måske hun ikke selv
er helt tilfreds, for der lyder en del irriterede udbrud når der, igen-igen, samler
sig grøde på stævnet. Til gengæld må
man beundre Pers tålmodighed, når
han gang på gang må fjerne grøden.
Vi når Kongensbro, hvor der er dømt
kaffe/kage pause. Steffens kage smager skjønt, chokoladen, som bliver
sendt rundt, ligeså.
Jeg havde haft en del problemer med
at styre kajakken og det viser sig også
at mit ror trænger til en justering. Det
hjælper Steffen, Henrik og Peter med
og tak for det.
Så er det tid at sætte kajakkerne i vandet igen. Ligesom i Sminge, er der meget høj vandstand, så det er ikke uproblematisk. Jeg ved ikke om nogen af jer
har set en ferskandstorsk, men lige
pludselig lyder der et ordentligt plask
og en meget stor "torsk" får travlt med
at komme op i kajakken igen,- og Per,
vi siger ikke hvem det var, vel.

Tange sø er spejlblank, så det er den
rene svir at komme over den. Ved Ans
10 km i hyggeligt tempo og vi når Smin- bro deler vi os. En stor gruppe ror ind til
ge, hvor vores vante rasteplads er fuld- Ans roklub og holder en lille pause, 5 af
stændig oversvømmet, så vi ror ind
os fortsætter direkte mod Tange roklub
over græsset og må så soppe det sid- og jeg får øvet mig i "hænge-teknik".
ste stykke ind. Da vi kommer op til telt- Får nyt trick til at knække den kode og
pladsen, er der stadig lidt liv i et bål og får lov at øve mig på Steffens kajak hen
et par "spejderdrenge" får fyret lidt me- over søen.
re op i det. Det er skønt at kunne varme numserne lidt, efter at vi har indta- Da vi kommer frem, bliver saunaen
get vores frokost.
tændt, kaffe sat over og sovepladser
gjort klar, så da resten af kylleret dukTuren videre mod Kongensbro er præ- ker op, er saunaen varm og saunaget af mega mange hvirvler og en del
juicen klar. Vi får (næsten alle) badet
grøde, som Lene er så sød at samle
og hygget i saunaen. De heldige får
24
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Højvande ved Sminge
også en omgang massage i saunaen
Peter kommer "slemt" til skade på badebroen, han får en flænge i tommelfingeren. Heldigvis er Diana uddannet
dyrlæge, og har da lidt forstand på den
slags, så efter en længere diskussion
om det er aktuelt med aflivning, amputation af fingeren eller om man kan reparere skaden, ender det med et plaster. Peter var heldig denne gang.

får creme brulle. Derudover har Jette
lavet små ostelagkager, så dessertbordet er overdådigt.

Det bliver en vældig hyggelig aften med
snak og vin. Efterhånden går folk i seng
og til sidst er der kun et par kloge-Åger
(læs: Per og Annemette) tilbage. Vi
bliver heldigvis jaget i seng, da Steffen
kommer ind i stuen med liggeunderlag
og sovepose.....der var simpelthen for
meget larm i den sovesal. LuftmadrasMens nogen fortærer Lindas lækre rug- ser knirker hver gang nogen vender sig
og nogen snorker, nogen taler i søvne.
brødschips og humus og andre gør
aftensmaden klar, henter andre igen de Jeg propper et par ørepropper i ørerne
og sover som et lille barn til den lyse
2 biler der blev stående i Silkeborg.
morgen.
Pludselig får vi fint besøg af Henning,
Morgenstunden er gudesmuk med mosom "lige kom forbi". Det er hyggeligt,
men vi kan ikke overtale ham til at blive sekonebryg og dejlig stille. Vi får mortil aftensmad. Menuen er ellers lækker. genmaden gjort klar og smurt madpakPasta og lækker kødsovs a la Lene og ker. Derefter lidt rengøring, klargøring
Per og dertil skøn salat a la Diana.
og pakning af kajakker. Ved 10-10.30
Desserten har vi nok engang været
tiden sætter vi kajakkerne i og ror over
heldige at få Poul til at tage sig af, så vi til Tangeværket, og efter overbæringen
GLIMT nr. 2 2017
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Godt fydt op i ”sovesalen”
fortsætter vi i dejlig medstrøm mod Ulstrup. Ved motorbådsklubben lægger vi
til ved bænkene, da vandet står meget
højt over broerne. Vi spiser frokost i det
skønneste solskin.

vejret driver heldigvis væk fra os, men
regnen tager til igen, så turen hjem bliver lidt våd.

Den sidste del af turen bliver igen i
spredte gruppeformationer. Nogen ror
Jette og Lene bytter kajakker, da Lene hurtigt hjem, så de kan skynde sig til
(eller måske var det Per) var ved at
Tange for at hente bilerne og vores
blive desperat af at fjerne grøde fra
oppakning. Desværre er nøglen til den
kajakken. Turen går nu mod Langå i lidt ene bil havnet i en af de kajakker der er
spredt formation. Nogen i adstadigt
sidst inde. Det koster lidt tålmodighedstempo, andre med en del krudt i røven. træning og der bliver talt til 10 et par
I Langå er vandstanden også meget
gange.
høj, så det lykkes ikke alle at komme
tørskoet i land, men hvad gør det, når
Det har, alt i alt, været en rigtig hyggeder venter trøffelkugler og kaffe?
lig tur, og en ting er sikkert..... en slankekur er denne tur ikke. Er ret sikker på
Da vi er klar til at sætte i igen, kommer man næsten ikke kan undgå at få flere
der et kæmpe regnskyl. Heldigvis kan
kalorier ind, end man forbruger. Rigtig
vi krybe i ly i et festtelt der står fra Tour dejligt er det også, at lære hinanden lidt
de Gudenå og som dagen inden har
bedre at kende og jeg bliver bare beværet brugt til fest. Der går en mand og kræftet i at kajakroere er et skønt folkerydder op i det, som vist ikke er blevet færd, og jeg glæder mig allerede til næhelt ædru endnu.
ste års tur.
Da regnen stilner af, sætter vi kajakkerne i og når lige forbi Amtmand Hoppes
bro, inden der kommer et ordentligt lyn
og tordenbrag. Nogen vender og kryber
i skjul ved Amtmand Hoppes bro, andre
tager chancen og fortsætter. Torden26

GLIMT nr. 2 2017

Numsevarmere ved Sminge

I ly for tordenvejret

Mens vi venter på kokken
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Landgang i 27
Ulstrup

Løvfaldsturens morgenudsigt fra klubhuset i Tange
Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
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