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Forsidebillede   

Henrik og Steffen på vintertur inden det hvide låg blev lagt på vandet. 

Lysglimt 
Af Steffen Madsen 

Kære medlem-
mer.  
 

Velkommen til 
sæson 2018. 
På den her tid 
af året, går 
mange af os 
roere sikkert 
rundt, som en 
galophest på 
stald. Man kan 
næææsten 

ikke vente, til forårssolen endelig får 
gjort has på vinterens kulde og mørke. 
Langsomt, men sikkert bliver det lyse-
re og varmere. Endelig begynder da-
gene, hvor man kan nå på vandet om 
eftermiddagen efter arbejde. Endelig 
skal vi alle snart mødes om vores ynd-
lingssport/beskæftigelse: At ro kajak!  
 

Det hele begynder jo selvfølgelig med 
standerhejsningen samt forårsklargø-
rings praktisk dag, hvor kajakkerne 
efterses og klargøres til alle de dejlige 
kilometer, de skal glide igennem van-
det i den kommende sæson. Nogle af 
kajakkerne har allerede fået kilometer 
på bogen. De har nemlig været brugt 
af den flittige skare af vinterroere. Ja 
de nøjes jo ikke med at ro kajak. De 
vinterbader jo også og nyder kaffe/te 
og hjemmebag. Det er ikke nemt at 
holde nytårsfortsætterne som vinterro-
er. Men det er jo så pokkers hyggeligt. 
 

Var man ikke til vinterbadning og koldt 
rovejr, har der jo også været godt gang 

i vinterens svømning og kajakpolo på 
Tirsdalens skole, hver mandag. 
 

På generalforsamlingen blev der skiftet 
lidt ud i bestyrelsen. Tak til Jan Laurit-
zen for sin tid og energi som suppleant 
og velkommen til Henrik Bach Chri-
stensen. Jeg blev valgt som formand 
og tager en tørn efter Tommy Kjær’s 
imponerende lange seje træk som for-
mand.  
 

Heldigvis fortsætter Tommy sit store 
engagement med begynderkurserne. 
Sammen med Linda’s kyndige styring 
af alle tilmeldingerne og alle de dejlige, 
glade instruktører og hjælpere, kan 
årets begyndere således se frem til 
nogle spændende, hyggelige og lære-
rige begynderkurser. Det tager jo lidt 
tid for begynderne, at finde sig til rette 
og lære det hele at kende, så husk at 
byde dem pænt velkommen og tag 
godt imod dem. 
 

Kano- og kajakklubben Gudenaa er en 
forening. En forening som består af et 
antal medlemmer med samme fælles 
interesse. Vores fælles interesse er jo 
selvfølgelig, at ro kajak samt udbrede 
kendskabet hertil. At kunne gøre dette 
kræver nogle fysiske rammer som pas-
ser til formålet. Plus der skal være no-
get materiel til stede. Derudover kræ-
ver det en indsats fra os medlemmer, 
at vedligeholde og udvikle vores klub. 
 

Lad os hjælpes ad, med at hjælpes ad. 
Vær ikke i tvivl. Der er ikke mange an-



4 GLIMT nr. 1  2018 

dre foreninger og fritidsklubber, som 
kan mønstre venskab, sammenhold og 
hjælpsomhed som vi kan, i vores klub.  
 

Et godt bevis på dette, er de mange 
medlemmer, som også mødes i den 
øvrige fritid til kortspil, cykling, mc-ture, 
F1 på storskærm, styrketræning, gå-

ture, fællesspisning, bowlingaftener og 
selvfølgelig den årlige sommerferie i 
uge 29 i Högsbyn i Sverige, som faktisk 
er et potpurrie bestående af det hele på 
en gang. 
 

I skrivende stund har bestyrelsen gang 
i fastsættelsen af datoerne for årets 
aktiviteter. Hold øje med kalenderen, 
facebook og opslagstavlen! Og når for-
års solen endelig får gjort has på vinte-
ren, så kom ud af vinterhiet og ud i ka-

jakkerne. De vil så gerne bruges. De er 
nemlig også en slags galopheste på 
stald.  
 

Jeg glæder mig til vi ses på vandet og 
til alle de hyggelige arrangementer. 
Velkommen til 2018. 

Generalforsamling 2018 
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Velkomst ved formand Tommy Kjær 
Referent: Heidi Grøngaard Mikkelsen 

 

 1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Henrik Bach Chri-
stensen. Han er valgt.  
Dirigent konstaterer, at GF er lovligt 
indvarslet. 
 

 2.Formandens beretning 

”Kære medlemmer - kære bestyrelse -
igen har jeg måttet plukke…  
 

Jeg havde håbet på at denne general-
forsamling skulle finde sted i en skur-
vogn(!) for i 2017 havde vi regnet med 
at tage det første spadestik til vores 
nye klubhus, men så let skulle det ikke 
gå. Året startede med vores Havneræs, 
igen dygtigt iscenesat af Heidi og med 
dejligt mange hjælpere til at få det hele 
til at klappe! Vejret var ikke værd at 
skrive hjem om og vi havde en enkelt 
episode med et par piger, der væltede. 
 

Så kom generalforsamlingen, hvor der 
(også) blev snakket en hel del klubhus 
-som der også blev resten af året. Flere 
møder med kommunen, hvor de gang 
på gang vendte tommelfingeren ned for 
vores ønskeprojekt. Lige nu er der 
snart et af Brian velskrevet brev på vej 
til de nye medlemmer i Teknik og Miljø, 
der fortæller om vore ønsker og den 
modstand vi støder på hos kommunens 
embedsmænd og -kvinder. Så må vi 
se, hvordan de reagerer.  
 

Set i forhold til de planer kommunen 
selv har med at forandre i naturen i om-
rådet, er deres betænkeligheder ved 
vores projekt svære at acceptere og 
forstå! 
 

Foråret kom: Begynderkurserne er fort-
sat vores vigtigste kilde til nye medlem-
mer og også i 2017 blev der gennemfør 
fire kurser. Desværre ikke med fyldte 
hold. Så kun 36 roere kom igennem 
kurset, hvor IPP2-prøven nu er en fast 
del af kurset. Prøven skalbestås, hvis 
man skal frigives som roer i KKG.  
 

Vi tror på at vores øgede fokus på be-
gyndernes teknik og færdigheder vil 
resultere i bedre roere og fastholdelse 
af flere medlemmer -sammen med be-
gyndermødet og startup-roningen med 
sidste års begyndere. Og apropos tek-
nik; Heidi pisker fortsat de unge roere 
og hun smiler glad, når hun fortæller 
om deres træningsiver og fremskridt. 
 

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

Til DM marathon gik det rigtig fint for 
vore deltagende roere; sølv og bronze  
til Heidi +45 og guld til Brian Kragh 
+50, Jesper nr. 5 +35 og far Johnny nr. 
7 +65. 
 

Tour de Gudenaa havde 50 års jubilæ-
um i 2017. Om det var derfor -eller det 
var et sidste farvel til løbet ved jeg ikke, 
men vi havde rekord mange deltagere 
med 20 roere, hvoraf 6 placerede sig i 
top tre i deres respektive klasser! Der 
var sat flere sideløbende aktiviteter i  
værk omkring selve kajakløbetog det 
lykkedes arrangørerne at få deltageran-
tallet over smertegrænsen på 500 roere 
og det er allerede meldt ud at løbet og-
så afvikles i 2018, men betragtelige 
tilskud fra de involverede kommuner 
hænger økonomien fortsat ikke sam-
men. 
 

Generalforsamling 2018 
13. januar 2018 
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Vores egen handicap endte i 2017 med 
at en toer for en meget sjælden gangs 
skyld løb med sejren og det var oveni-
købet en familietoer. 
 

Vi afsluttede sæsonen på bedste vis 
med Lyserød Lørdag, standerstrygning 
og standerstrygningsfest 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 den efterfølgende standerstrygning 
måtte de mere end 30 medlemmer 
nærmest skubbes udenfor i det kedeli-
ge 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! 
 

Om aftenen havde vi så standerstryg-
ningsfest 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 go’ oplevelse 
at møde et menneske, der brænder for 
sin interesse.  
 

Året næstsidste arrangement var jule-
frokosten (40 deltagere…!)og er der én 
ting der skal fremhæves herfra, må det 
være Peters hjemmelavede porse-
snaps lavet på svensk porse -nøj, hvor 
den smagte!!! 
 

Den gode trend med mange fremmødte 
til arrangementerne  i klubben, som vi 
oplevede sidste år fortsatte heldigvis i 
2017 og det toppede ved nytårsronin-
gen, hvor der mødte næsten 50 med-
lemmer op og heraf var ca. halvdelen 
ude at ro i det kedelige vejr. Og jeg har 
sagt det før, men det kan ikke under-

streges nok: Stort fremmøde ved klub-
bens arrangementer er den primære 
energikilde for bestyrelsen. Tak til jer 
alle! 
 

Vintersæsonens gennemgående aktivi-
teter (lørdagsroning og svømning) for 
alle medlemmer er allerede i kalende-
ren og nye aktiviteter i foråret 2018 
kommer i kalenderen så hurtigt som 
muligt. Planerne for uddannelse af flere 
instruktører er ved at falde endeligt på 
plads. Det omfatter blandt andet første-
hjælpskursus, IPP3-kursus, instruktør 2 
kursus og instruktør-teknikkursus med 
Per Spejder. Anette, Lars og Søren har 
allerede meldt sig på til instruktør 2 ud-
dannelsen, men vi kan og må gerne 
være flere. 
 

I år har et par af de gode kræfter i klub-
ben valgt at stoppe...nej, ikke med at ro 
eller være medlem, men med.... Klub-
ben vil derfor gerne sige tak til Martin 
for hans mangeårige slid med at repa-
rere kajakker. Det har ind imellem væ-
ret et Sisyfos-arbejde, men selvom du 
af og til har brokket dig over antal og 
alvorlighed, har du alligevel taget fat. 
Tusind tak! Afløserne er heldigvis klar; 
Per og Mikkel, hvor vi har aftalt en un-
dervisnings-eftermiddag hos Struer 
Kajak. Den er dog strandet lidt på at vi 
pt. Ikke har nogle skadede kajakker de 
kan øve sig på…! 
 

Kajakrally holdt i år 10 år jubilæum i 
2017 og det har haft et gennemgående 
navn; manden der startede det hele og 
som har holdt det kørende i alle årene: 
Henning S. Det vil klubben gerne aner-
kende og takke dig for. 
 

Jeg vil benytte lejligheden til også at 
takke alle jer der der har bidraget til at 
klubben er så god og velfungerende, 
som den er; Henrik med kajakkerne; 
Thomas med indkøbene; trænere, in-
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struktører og hjæpeinstruktører og AL-
LE 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. 
 

Og således min beretning for året 2017 

-Tommy Kjær, formand. 
 

2017 blev også året, hvor vi måtte sige 
farvel til Ejvind Ahrendsen, som endelig 
fik fred efter et langt og umenneskeligt 
sygdomsforløb. For ca. 4 år siden gik 
han på pension, som han havde set 
frem til, men kort tid efter blev han ramt 
af en aggressiv form for muskelsvind, 
som på kort tid paralyserede den ellers 
så superaktive mand. Duracell-Ejvind 
var en torn i øjet på mange af os. Hvor-
dan kunne den ”gamle” mand bare 
sætte sig i kajakken og ro for fuld kraft 
fra 1. tag -han var sgu ikke til at hamle 
op med! Han var en supergod klubkam-

merat, altid venlig og parat til at give en 
hånd med til både stort og småt. Æret 
være hans minde.” 
 

3. Udvalgsberetninger 
Poloudvalg: 
Casper: Udvalget havde 10.000 kr. til 
rådighed. De blev brugt til køb af ny 
kajak og overtræk dertil. Udvalget har 
eksisteret i 10 år. 10 mand er på listen 
over medlemmer, der dyrker kajakpolo. 
Der er 10 mand til livredderopgaven. 
Det er også 10. gang, at der blev aflagt 
livredderprøver. Der har ikke været del-
tagelse i kajakpolostævner. 
 

Bladudvalget: 
Henning: 
Hvad skal vi med klubbladet? Kan vi 
ikke nøjes med facebook?, spørger 
Henning. Flere siger ”nej”. Pt er der 2 
bladudgivelser om året. Facebook er 
nem til de små historier, men de læn-
gere historier er bladet bedre til. Det er 
svært at skaffe materiale til bladet, og 
Henning har flere gange efterlyst for-

Generalforsamling 2018 
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slag til artikler. Men sådan har det altid 
været. Henning har tidligere været re-
daktør, -da var det på samme måde. 
Det er ærgerligt, at det kun er den ene 
hjerne, der kommer på ideer. Men fx 
har Hennings deltagelse på Per Spej-
ders seance givet en artikel med An-
nette. 
 

24 sider er for lidt. Efter sommer er 
Henning begyndt at optage med mobil-
telefon nede i klubben og ser hvem, der 
kommer ind ad døren. Fx kom artikel 
med Michael Duelund undervejs på 
den måde. 
 

Har deltaget i et bestyrelsesmøde, og 
det gav også forslag til artikler i form af 
Nils, der bidrog med artikel om vinterro-
ning, en artikel om nyt klubhus og så 
Annemette, der skal lave en artikel om 
løvfaldsturen. Lige nu er der flere for-
slag til artikler, fx fra ungdomsroer. 
 

Henning forsøger at skubbe til alle 
klubmedlemmer for ideer til artikler. Der 
er historier alle steder. Man kan også 
”skubbe” til andre medlemmer. Hen-
nings tlf.nr. står i klubbladet, så tag en-
delig kontakt til ham med ideer. 
 

Kajakrally:  
Startede i 2008 hvor også Susse og 
Carsten Bøgh var med i opstarten. Ind-
til 2012 var fire klubber med, hvor af-
standen til kajakklubben længst væk 
var 46 km. Siden er der sket stor ud-
skiftning i de deltagende kajakklubber, 
og det har betydet afstandene, med 
klubber som fx er beliggende i Lemvig, 
bliver længere og længere. Dette har 
betydet et faldende deltagerantal. 
 

Kajakrally i 2017 startede i Randers 
med rigeligt med vind. 19 børne-/
ungdomsroere deltog, heraf 10 fra Ran-
ders. I juni var vi i Lemvig. Der var 
sommervejr. 34 roere deltog. De lokale 

klubber omkring Lemvig var med, men 
ingen fra Ebeltoft -pga. lang afstand. 
Gudenaa arrangerede en klubtur med 
stor succes i den forbindelse. August 
foregik i Ebeltoft. Der var få deltagere. 
Der var også her meget vind, og løbet 
blev flyttet ind i bugten. Solbjerg var 
med med 4 roere. I alt 11 roere deltog. 
Bagefter ind i havnen og lege med po-
lokajakker ned af slidsker. September i 
Aalborg. 21 roere deltog men kun 2 fra 
Randers. Limfjorden deltog med man-
ge. Ingen fra Ebeltoft og fra Lemvig. 
 

NUT og Henning har drøftet det lave 
antal, afstandene mv. De er enige om, 
at den oprindelige ide er gået fløjten. 
Klubberne vil ikke køre så langt for at 
roerne kan ro 5 km. Det har hele tiden 
været mening af supplement til Paddle 
Battle Cup. Deltagerne derfra er ikke 
interesserede i Kajakrally. Så de er eni-
ge om at holde et lokalt kajakrally i 
2018. Hvis der ikke sker noget ekstra-
ordinært, så farvel til kajakrally, og i 
hvert fald farvel fra Hennings vedkom-
mende. 
 

Børne-/unge: 
NUT: Der er opbakning i kage-og ka-
jakklubben. Mange børneroere deltager 
på holdet, men knapt så mange som 
sidste år. Alle er velkomne. Forældrene 
står for forsyninger og hjælper også på 
vandet. Det er vi afhængige af. Tak fra 
NUT til hjælp til børneholdet. Henning 
har fortalt om kajakrally. 
 

NUT vil gerne fortsætte, men han op-
fordrer andre til at komme med nye 
ideer og gerne hjælp. Han siger tak for 
sæsonen på børneholdet. 
 

Begynderudvalget: 
Linda: Ny struktur på plads som har 
givet et kvalitetsløft. Holdt et evalue-
ringsmøde med nybegynderne. Lille 
fremmøde men tilfredshed med kurset. 
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For få instruktører men der er sat gang 
i uddannelse af nye instruktører. Der er 
sat tre navne på, men der efterlyses 
flere. Så tænk over det. NUT vil gerne 
koncentrere sig om børneholdet så vi 
efterlyser nogle til udvalget, der kan 
arbejde sammen med Linda i udvalget. 
Så tænk over deltagelse heri. Mvh Lin-
da. 
 

Bådudvalget: 
Henrik: Mindre aktivitet. Købt to nye 
escaper og en Marathon Master båd. 
Ellers ikke sket det vilde. Der er nogle 
både, der skal sættes til salg. Henrik 
efterlyser også hjælp. Henrik  
arbejdet på at lave et bådkatalog over 
vores kajakker. Henning, Søren og Nils 
har sagt, at de godt vil hjælpe. Det bli-
ver måske i dette århundrede :-)  
 

4. Kassererens forelægger revidere-
de regnskab for 2017 og budget for 
2018 

Antal medlemmer er 269 pr 31/12. Net-
toafgang på 3 medlemmer . Alderssam-
mensætning viser at moden alder do-
minerer. 
 

Regnskab og budget: Indtægter var 
419 tkr. Imod budget til 411 tkr. Udgifter 
er lavere. Men har stadig sat budget i 
samme niveau. Energi og vandforbrug 
har været højere. Håber på at tegn på 
yderligere brug af klub. Vi måtte sende 
tre kajakker ud til reparation. Overskud 
på 160 tkr. Mod budget overskud på 
95. tkr. 
 

Ingen spørgsmål til resultatet. 
Balancen: Har fået tilskud til kajakker? 
Så værdien er lavet som opskrivning på 
EK. Næsten 10 tkr. I værdi pr medlem. 
Likviditets og investeringsbudget. Der 
er sat 40 tkr. Af til kajakanskaffelser. 
Det kan ændre sig hvis vi går i gang 
med byggeri. 
Ida og Brian har sagt god for det hele. 

Lars udtrykker tilfredshed med styring 
af økonomien, så vi over for kommunen 
kan vise vores ansvarlighed omkring 
byggeri og økonomi. 
 

Ellers ingen bemærkninger eller 
spørgsmål. Regnskab og budget god-
kendt. 
 

5. Rettidigt indkomne forslag 

Der ikke indkommet forslag. 
 

6: Fastsættelse med kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontin-
genter. Der er ikke behov for stigninger. 
Der var ingen deltagere, der havde be-
mærkninger til fastsættelse af kontin-
gentsatserne. 
 

7: Valg af formand 

Tommy vil gerne fortsætte. Steffen 
Madsen stiller også op. 
 

Steffen fortæller, at de fleste kender 
ham. Han har tidligere deltaget i besty-
relsen. Roet i ca 15 år. Kommer her 
meget og holder meget af at komme 
her. Det har han tænkt sig at blive ved 
med. Det indebærer, at han har stor 
kontakt til medlemmer , nye som gam-
le. Han får derfor nye input. Han spør-
ger tit til hvordan det går. I stedet for 
blot at spørge, så vil han gerne præge 
arbejdet i klubben. Hans kæphest er at 
uddelegere arbejde i udvalg. Så stor 
kongstanke om at inddrage / engagere 
medlemmer, også dem vi ikke ser til.  
 

Johny spørger til Steffens holdning til-
klubhus. Det vil han arbejde videre 
med. Han mener at huset ikke er egnet 
til forbedring. Han mener at der skal 
nedsættes et egentligt byggeudvalg. 
 

Tommy: Steffen og han er ikke uenige 
om så meget. Han har været med til at 
bygge klubben op. Han har deltaget fra 
starten af klubben og han gjorde en 
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stor indsats. Han har været væk som 
formand i en periode men så kommet 
tilbage. Klubben er hans hjerteblod.  
Indstilling til bestyrelsesarbejdet er en 
klub hvor det er plads til alle. Nogle pe-
rioder med meget arbejde, nogle med 
mindre. Men han oplever stor opbak-
ning, som nævnt i beretningen. Men 
ting kan selvfølgelig gøres anderledes. 
Bestyrelsen har taget positivt imod alle 
ideer og ønsker fra medlemmer. Det 
har aldrig været et problem, set fra 
Tommy side. Han stiller op med den 
struktur og aktiviteter som for nuværen-
de. Han vil gerne blive ved. 
 

Johny spørger til kommunens negative 
indstilling omkring byggeri. Han mener, 
at klubhuset godt kan renoveres. Hvad 
er Tommys holdning til det? Tommy 
mener, at han ikke kan vurdere om der 
kan bygges på det. Før han ved om det 
kan lade sig gøre, vil han ikke tage stil-
ling. Johny mener, at huset godt kan 
renoveres. 
 

Der blev begæret hemmelig afstem-
ning. Resultat: Tommy 17 stemmer. 
Steffen 21 stemmer. Tommy takker for 
klapsalver og siger tillykke til Steffen. 
Tommy vil selvfølgelig ikke holde sig fra 
klubben og vil gerne forsætte med be-
gynderarbejdet. Det har været en fanta-
stisk oplevelse at være formand. Tak til 
bestyrelsen og for gode stunder i deres 
selskab. 
 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 
Annemette og Brian modtager genvalg. 
Ingen andre melder sig. De er genvalgt. 
 

9. Valg af 2 suppleanter: 
Nils Weis og Jan Lauritzen.. Nils vil ger-
ne forsætte. Jan trækker sig. Henrik 
Bach Christensen og Per Jensen stiller 
op. Begæring om skriftlig afstemning, 
hvor vi skriver to navne på hver stem-
meseddel. 

Resultat: 
Nils 38 stemmer. Henrik Bach Christen-
sen og Per Jensen har begge fået 24 
stemmer. Pga stemmelighed afvikles 
ny afstemning mellem Henrik og Per.  
Per fået 17 stemmer og Henrik fået 25 
stemmer. Henrik er valgt. 
 

10. Valg af revisorer: 
Ida og Brian vil fortsætte. Der var ikke 
modkandidater. De blev valgt. 
 

11. Eventuelt: 
Tommy anførte, at Thomas vores ind-
købsansvarlige stopper og vi mangler 
en afløser. Eva Dahl melder sig. 
Jeanett efterlyser en webmaster, der 
har lyst til at gøre lidt mere ud af vores 
website. Boll vil gerne fortsætte, men 
giver gerne opgaven videre. Dirigenten 
anfører, at medlemmer kan kontakte 
bestyrelsen eller Boll, hvis man vil give 
en hånd med til den opgave. 
 

Annemette efterlyser også nogle til at få 
sat webkamera op uden for. 
 

Dirigenten takker for ualmindelig god ro 
og orden på en ellers noget anderledes 
generalforsamling. Dejligt at der er så 
mange der er parat til at gøre noget for 
klubben. 
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Kilometersta�s�k 2017 

 

  Navn Km 

1 Johnny Schmidt 3.870 

2 Erik Sommer 2295 

3 Torsten Karlsson 2.212 

4 Steffen Madsen 2036 

5 Lone Kudahl 1.683 

6 Brian Kragh-Frederiksen 1532 

7 Torben Olsen Ravn 1.446 

8 Heidi Mikkelsen 1425 

9 Flemming Drescher 1.414 

10 Anders Schmidt 1.303 

11 Michael Ian Duelund Jensen 1.211 

12 Anders Peter Nielsen 1.184 

13 Poul Ibsen-From 1.111 

14 Gitte Dahlerup 1.094 

15 Philip Kudahl Lauritzen 1.023 

16 Oluf Kroer 936 

17 Diana Jessen 925 

18 Kurt Bendtzen 922 

19 Karsten Boll 893 

20 Martin Kudahl Lauritzen 889 

21 Jan Lauritzen 881 

22 Jesper Schmidt 866 

23 Annemette Bering 805 

24 Michael Geselle 745 

25 Per Frank Jensen 742 

26 Henrik Blenstrup 701 

27 Lars Berg Riisager 647 

28 Hans Henrik Geertsen 608 

29 Finn Ethelberg 607 

30 David Kudahl Lauritzen 596 

30 Peter Grøn 596 

32 Nils Weis Jørgensen 590 

33 Jette Skou Fuhlendorff 580 

34 Karin Østergaard 577 

35 Henrik Bach Christensen 567 

36 Søren Karlsen 546 

37 Annette Stradt 541 

38 Linda Lauritsen 529 

39 Lene Norup 506 

40 Annette Glibstrup 455 

41 Michael Bjerrum 428 

42 Dorte Høyberg 419 

43 Carsten Grøngaard 399 

44 Jan Halskov Rasmussen 385 

45 Anne Marie Pape 382 

46 Hanne Povlsen 380 

47 Karen Galatius 374 

48 Bo Nedergaard 373 

49 Hanne Dahl 355 

50 Jørgen René Jensen 353 

51 Merete Hansen 352 

52 Bjørn Kastrup Simonsen 350 

53 Freddy Kjærulff 349 

53 Niels-Ulrik Teisner 349 

55 Janie Poulsen 335 

56 Jette Blaabjerg Jansson 327 

57 Lone Sørensen 318 
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58 Marie Balle Felsby 312 

59 Anni Sølvsten 311 

60 Søren Dani Quist Frandsen 304 

61 (Al)Fred Heller 277 

62 Tove Grønkjær 275 

63 Jens Kirkegaard 265 

64 Brian Jensen 249 

65 Birger Buchhave Møller 237 

66 Signe Elise Vestager 234 

67 Carsten Vestager 233 

67 Rikke Søjbjerg 233 

69 Mette Christensen 231 

70 Janne W. Mouritsen 228 

71 Anette Adelhardt Jensen 227 

72 Mikkel Brorsen 224 

73 Eva Søndergaard 222 

74 Birgit Nielsen 220 

75 Jill Andreassen 217 

75 Trine Jørgensen 217 

77 Marianne jensen 216 

78 Birgitte Debel Krag 210 

78 Ulla Madsen Thau 210 

80 Lars S. Rasmusssen 209 

81 Jens Thomadsen 206 

82 Jeanett Nielsen 205 

83 Magnus Søjberg 198 

84 Carsten Fuhlendorff 197 

85 Ida Buchhave Møller 195 

86 Karin Friis 194 

87 Anja Vemmelund 188 

88 Michael Damborg 181 

89 Mads Monrad Brandt Jensen 179 

90 Martin Schneider Thomsen 168 

91 Anne Marie Østergaard 166 

91 Christiinne Østergaard Larsen 166 

93 Peter Schmidt 163 

94 Robert Jacobsen 161 

95 Vibeke Guldbek 160 

96 Anne Dorte Tind 157 

97 Heine Krogh Christensen 147 

98 Jens Bramming 143 

99 Jørgen Lanng 139 

100 Ulla Monrad Jensen 135 

101 Ole Søndergaard 134 

101 Søren Østergaard Ravn 134 

103 Liza Søndergaard 126 

104 Kathrine Smærup Ehlers 121 

104 Stine Rasmussen 121 

106 Anders Bech Borchersen 120 

106 Michael Krog Christensen 120 

108 Helle Pedersen 118 

108 Thomas Jensen 118 

110 Anne Holme 117 

111 Anne Marie Rask Løkkegaard 116 

111 Morten Rebsdorf 116 

113 Kenneth Jensen 115 

114 Kjeld Kahr 114 

114 Susanne Nørgaard 114 

116 Liv Kirstine Lyngby 112 

117 Gitte Lange Haagesen 110 

118 Flemming Hvidberg Madsen 109 

119 Lone Dam 108 

120 Sebastian Rask Løkkegaard 107 

120 Søren Jensen 107 
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122 John Henrik Fryd 106 

123 Lars Yde 104 

123 Morten Rasmussen 104 

125 Thomas Lynge 103 

126 Leo Møller Pedersen 102 

126 Sigrun Fryd 102 

128 Peter Overbeck 90 

129 Jytte Windel Kahr 88 

130 Helena Rasmussen 87 

131 Lars Toft Jensen 85 

132 Peter Gjellerup Schiønning 84 

133 Line Gebauer Madsen 81 

134 Betina Wittrup Larsen 79 

135 Hans Otto Lindskov 76 

136 Laura Rasmussen 75 

137 Kirsten Andersen 74 

138 Johnny Rosendal M. Jensen 70 

139 Erik Amby Jørgensen 68 

140 Victor Bendtzen 67 

141 Maja Joensen 66 

141 Stine Rasmussen (Gæst) 66 

143 Randi Fuhlendorf 65 

144 Bodil Krogh 64 

145 Anne Frische 62 

145 Jakob Schmidt Sejling 62 

147 Olivia Lynge Møhlenberg 60 

147 Thomas Poulsen 60 

149 Maja Opstrup 57 

150 Ina Nielsen 56 

151 Flemming Sejling 55 

151 Mia Gebauer Madsen 55 

151 Ole Kristensen 55 

151 Palle Gjellerod 55 

155 Peter Arnhild 52 

156 Laura Poulsen 49 

157 Marie Gylling 48 

158 Morten Eld (Gæst) 45 

159 Charlotte Amalie Hyldig 44 

160 Karsten Jeppesen 37 

161 Bo Gaardsø 35 

161 Carl Åge Hansen 35 

161 Maja (Gæst) 35 

164 Emma Bastholm (Gæst) 34 

164 Henrik Leth Jensen 34 

166 Ole Jepsen 33 

167 Bolette Søjberg (Gæst) 30 

167 Erik Drejer Nørgaard 30 

169 Henning Holgaard Sørensen 26 

170 Esben Kjær Kristensen 25 

170 Ole Friis 25 

170 Sanne Holmkvist 25 

173 Sebastian D. S. Petersen 24 

173 Testperson 24 

175 Birgitte S. Pedersen 20 

175 Christinne Larsen (Gæst) 20 

175 Jarl Udsen 20 

178 Kirsten Salling Buchhave 19 

179 Anders S. Jensen 18 

179 Mads Jensen (Gæst) 18 

181 Bolette Søjbjerg 16 

181 Carsten Kappel Bøgh 16 

183 Andreas (Gæst) 15 

184 Nikolaj Nikolajsen 14 

184 Peter (Gæst) 14 
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186 Camilla Gebauer Madsen 13 

186 Paul Martin Petersen (Gæst) 13 

186 Søren Karlsen (Gæst) 13 

189 ingvard kristensen (Gæst) 12 

189 Steffen Rasmussen 12 

191 Mogens Leth (Gæst) 11 

192 Ann-Kirstine (Gæst) 10 

192 Heine Østergaard Pedersen 10 

192 Inger Hansen 10 

192 ja joesen (Gæst) 10 

192 Jeppe vesterager (Gæst) 10 

192 marie Kærgård (Gæst) 10 

192 Mathias Krag (Gæst) 10 

199 Ann-Kirstine (Gæst) 9 

199 Dorthe Skovhede 9 

199 Emilie Krag (Gæst) 9 

199 Inger Pilgaard Hansen 9 

199 Liv Kirstine Lyngbye (Gæst) 9 

199 Preben Buchhave 9 

205 Gitte Vejle kajakklub (Gæst) 8 

205 Henrik Bøcher Nielsen 8 

205 Linus (Gæst) 8 

208 Carsten Fuhlendorff (Gæst) 7 

208 Marie Kjærgaard (Gæst) 7 

208 Peter Balslev (Gæst) 7 

211 Emma Glerup Nielsen 5 

211 Kristen Nielsen 5 

211 Lars Engstrøm 5 

211 Louise (Gæst) 5 

211 mike (Gæst) 5 

211 Paul Martin Petersen 5 

211 Ruth Jørgensen 5 

218 Dorte Christiansen (Gæst) 4 

218 Jesper Lindskov 4 

218 Karsten (Gæst) 4 

218 Lars Rasmussen (Gæst) 4 

218 Pernille Nielsen 4 

218 preben nørgaard (Gæst) 4 

218 SIDSEL (Gæst) 4 

225 Asbjørn (Gæst) 3 

225 Liv Lyngbye (Gæst) 3 

227 Michael Søgaard 2 

228 lars Johansen (Gæst) 1 

228 Lena Korsskov 1 

228 Max Tarbesen Skriver 1 

I alt 63.463 
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Kilometerpokaler 
 

Årets kilometerslugere 

 

Herrer: Johnny Schmidt  3.870 km 

Damer: Lone Kudahl 1.683 km 

Ungdom: Anders Schmidt 1.303 km   
 (Anders var ikke til stede og derfor ikke på fotoet) 
Børn: Rikke Søjbjerg    233 km 

Begynder: Henrik Blenstrup    701 km 

 

Nr. 2 fra venstre: Annemette Bering 

 Det er ikke så bemærkelsesværdigt, men det er pokalen, 
 som er meget eftertragtet. 
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Jo, jeg er jo 
motionist med 
stort M og har 
på motionsplan 
cyklet og løbet 
rigtig meget, og 
så fik jeg den 
skøre ide, at 
det foregår jo 
fra bæltestedet 
og nedefter, så 

derfor skulle jeg finde et eller andet 
hvor jeg kunne bruge min overkrop. 
Der tænkte jeg at det kunne kajakro-
ning nok gøre. Det var det der satte 
mig i gang med den her sport. Og så 
det her med den selvstændighed, og at 
jeg ikke ror baglæns, jeg kan se hvor 
jeg ror hen. 
 

Jeg tog mit IPP-bevis i 2013, men flyt-
tede kort efter til Viborg i et stykke tid, 
og så gik kajakturene helt i stå. Da jeg 
kom tilbage til Randers i 2016 begyndte 
jeg at gå for at bruge fritiden til noget, 
men fandt i august ud af at jeg ville 
vende tilbage til kajakken. Jeg blande-
de mig mere og mere hernede, der var 
bare et par ro ture hvor jeg skvattede 
rundt, og så ville jeg jo ikke ro om vinte-
ren. 
 

Ved julefrokosten var vi nogle stykker, 
der snakkede om at vi kunne lave en 
gå-gruppe for os, der ikke turde ro på 
åen om vinteren. Det vi bl.a. snakkede 
om, var at fastholde folk hernede hele 
vinteren, så man ikke skal starte op 
igen hvert forår. Skal man først til at 
starte op, så er det lidt sværere at kom-
me i gang igen. Det var Lene Norup og 
jeg som tog initiativet. Vi opfordrede 
folk til at gå med og fik et fint lille hold 

ud af det. Det er det jeg synes er dejligt 
ved klubben, der er plads til os alle. 
Kage hjælper altid til god hygge ved 
kaffen efter turen. 
 

Det var ikke gåturenes skyld, men 2017 
startede med planer om operation i ma-
ven. Jeg fik tarmslyng i 2015. Jeg fik et 
arbrok efterfølgende og blev indstillet til 
at blive opereret igen. Det første oplæg 
var at jeg skulle opereres i januar/
februar. Men det blev først midt i maj, 
og det var derfor jeg tit gik hernede den 
sommer og brændte ukrudt af. Jeg var 
sygemeldt og måtte i princippet ikke 
lave ret meget. Jeg skulle gå med kor-
set 24 timer i døgnet den første måned 
for at beskytte operationen. Måneden 
efter skulle jeg have det på, hvis jeg 
lavede noget hårdt fysisk. Jeg var med 
i meget den sommer også omkring 
TDG, og så lang tid folk værdsætte det 
man laver, så det gør jeg grene. Her 
når du at se, hvem der kommer hele 
dagen, og jeg synes det er fantastisk 
der næsten er liv hernede hver dag fra 
morgen til aften. 
 

Ved Randers Sportsdykker har jeg og-
så været meget med. Jeg er kun med-
lem i dag, ikke i bestyrelsen mere. Jeg 
er stadig sportsdykker, har en dragt der 
ligger og trænger til at få skiftet et par 
manchetter. Problemet med sportsdyk-
ning er at jeg synes det tager for lang 
tid. Det er det fede her med kajakken, 
du kører herned, du tager tøj på, hiver 
kajakken ud, tager en tur, kommer til-
bage, tørrer kajakken af og går i bad. 
Og så er det overstået på 2-3 timer. 
Skal du ud at dykke, så kan du godt 
afsætte en hel dag. Vi skal køre mindst 
en time fra Randers for at komme ud i 

Mo�onist med stort M 
Interview med Per Frank Jensen 
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noget vand der er værd at dykke i. Du 
bruger 6-7 timer bare i transport frem 
og tilbage, og så har du måske været i 
vandet i 45 minutter, så det er forskel-
len. 
 

Jeg tog dykkercertifikat i 2001, det år 
hvor jeg blev skilt. Jeg havde en ar-
bejdskollega, der var instruktør nede i 
sportsdykkerklubben og han havde 
presset mig tit, men jeg havde proteste-
rede med den begrundelse at det ville 
koste mig 20 tusinde inden jeg var fær-
dig. Efter skilsmissen boede jeg på kol-
legiet i et halvt år, fordi jeg først kunne 
overtage mit hus i september. Her sag-
de jeg til ham, så skal det sørenjens’me 
være nu hvor jeg bare har den her lille 
husleje.  
 

Der gik nogle år, og jeg har jo to børn, 
så det var så’n lige knebent med øko-
nomien til at tage til Norge 3 gange om 
året. Det kunne de unge i klubben jo 
ikke forstå. Så sige jeg, jamen jeg har 
jo børn og så, øh… Så gik der nogle år, 

og jeg vendte tilbage til dykkerklubben. 
Så var de her unge mennesker blevet 
ældre og de havde selv fået børn. Nu 
har jeg jo så ingen forpligtelser fordi 
mine børn er fløjet fra reden, så var det 
min tur til at sige ”skal vi til Norge?” 
Njae, konen vil ikke, jeg kan ikke og 
mine børn og … Så var det jo samme 
sang der går igen. Jeg kunne lige 
”hævne” mig lidt med et smil. Det er jo 
det jeg nyder nu, at jeg bare har frihe-
den til at passe mine interesser. Jeg 
har ikke noget mod at bruge et par ti-
mer på vandet, 2-3 timer gør ingenting. 
Også klubmæssigt, jeg har ikke noget 
mod at bruge tid på klubbens aktiviteter 
og gøremål. Jeg er jo bare mig selv og 
kan ikke rigtig lave noget ved hus og 
have på den her årstid. Det er anderle-
des for familier med børn, der skal have 
en hel masse ting til at hænge sam-
men. 
 

Det er ikke bare roning jeg bruger tid 
på, jeg cykler, løber og går til Power Fit 
(vægttræning til musik). Powerfit kan 

Klar til kold lørdagstur 
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jeg vælge at booke mig ind på to gange 
om ugen i RgF. Lene Norup lokkede 
mig med da jeg skulle i gang med at 
bygge min muskulatur op igen. Hun er 
instruktør på holdet. Jeg er også med-
lem af Randers Cykel Motion. Jeg har 
cyklet alene i rigtig mange år og bare 
selv taget af sted, for jeg gider ikke væ-
re afhængig. Men det blev lidt kedeligt i 
længden. Derfor meldte jeg mig ind i 
RCM. Der er desværre på bestemte 
tidspunkter de cykler Så, hvis nu vejret 
er til en tur kl. 15 en onsdag, så hjælper 
det ikke noget de først cykler torsdag 
aften kl. 19. Så det er ikke blevet til 
mange tur med dem. Det er det jeg sy-
nes er så fantastisk her i klubben, man 
kan bare komme, når tid og lyst passer. 
 

Mens jeg gik og ventede på min opera-
tion, hørte jeg noget om den her sveri-
gestur, og det lød jo rigtig godt. Jeg 
tænkte bare, jeg kan jo ikke tage en 
plads op, hvis jeg ikke kommer ud at 
ro. Men så kom jeg til at snakke med 
Nils Weis Jørgensen hernede en lør-
dag, hvor han så siger, men der er da 
flere der måske aldrig kommer ud i en 
kajak på den tur. Det er jo en familietur, 
og man ror det man vil. Så ville jeg godt 
melde mig på selv om jeg ikke vidste 
om jeg kunne komme i kajakken. Men 
det gik jo fantastisk godt deroppe.  DET 
skal jeg igen. Jeg kan godt forstå at det 
er vanedannende for nogle af deltager-
ne. Det er både det sociale og friheden. 
Hvis du vil ud at se bævere og solop-
gang, så kan du bare tage af sted om 
morgenen kl. 5, hvis du vil ro en tur kl. 
15 så gør du det. Du er ikke afhængig 
af nogen, bortset fra aftensmaden hvor 
du møder til aftalt tid. Morgenmad og 
middagsmad det tager du bare selv 
oppe i køleskabet. Det er bare nydelse. 
 

Da vi tog til Sverige var jeg i coastline 
og coastrunner, og der blev jeg da godt 
nok mobbet. Venskabeligt drilleri, jo - 

men det kan man altså ikke ro i, ha ha. 
Efter vi kom tilbage herfra og jeg blev 
mere stabil med mavens operationssår, 
så ville jeg hoppe over i noget andet. 
Nu ror jeg i ”Gammel nok” og det er da 
et skridt på vejen til at blive ”rigtig roer” 
siger de. 
 

For mange år siden, vist i 2003, lavede 
jeg en nakkeskade ved at gå ind i en 
glasdør i Tranekær-centret. Det var så 
eftertrykkeligt, at jeg faktisk ikke har 
lavet noget fysisk hårdt i 10 år. Jeg fik 
det, der hedder et omvendt piske-
smæld. Jeg kunne cykle ved bare at 
siddet ned altid og løbeturen var aflyst. 
Det var så slemt at jeg faktisk ikke kun-
net rykke i en kultivator, så fik jeg smer-
ter. Men det er blevet bedre, det lovede 
”fyssen” også, med alderen skulde det 
nok hjælpe.  Men jeg kan godt mærke 
at jeg lige skal passe lidt på stadigvæk, 
selv om nogen synes jeg bør ro lidt hur-
tigere. Hvis det bliver belastet for me-
get, så giver det smerter i nakken.  Når 
jeg nu bliver ”venskabelig drillet” med, 
at jeg skal deltage i handikaproning til 
sommer, så må det vel betyde at jeg 
trods alt er ved at have styr på kajak-
ken. 
 

I 2016 roede jeg kun en måned til halv-
anden. Da vi lavede den her gå-gruppe 
lovede jeg, at jeg ville ro om vinteren 
næste sæson, og det er så det jeg gør 
nu. Sidste år nåede jeg 700 km og i år 
har jeg så sat 1000 km som mål. Det er 
jo 20 km om ugen i gennemsnit. Det 
kan også ses på rostatistikken at jeg er 
kommet godt fra start. Det er med at få 
så mange kilometers træning for at få 
min balance trænet. På løvfaldsturen 
blev der refereret noget om en fersk-
vandstorsk. Ja jeg væltede jo da jeg 
skulle i kajakken oppe ved Kongens-
bro. Jeg vælter jo nogle gange og det 
er fordi jeg stadig er usikker, ikke helt 
øvet nok. Jeg skal også over i nogle af 
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de lidt hurtigere kajakker, men jeg vil 
ikke eksperimentere før vandet er målt 
med tocifrede varmegrader. 
 

Jeg har ikke noget imod at vælte, det 
tager jeg bare som en oplevelse, men 
det må gerne være varmere. Jeg har jo 
lavet en aftale med Gammelnok, at vi 
ikke vælter her i vinter, men det gjorde 
vi så alligevel en søndag i marts. Lidt 
opstrøms motorvejsbroen, og der var 
desværre et vidne. Annemette Bering 
var med på rotur. Hun lagde sig ind til 
sivene for lige at tage handsker på, og 
så lå jeg lige nøjagtig midt i strømmen 
og de kæmpe høje bølger (smiler), som 
tog bagenden af kajakken og drejede 
mig på tværs i bølgerne.  
 

Annemette grinede af min kamp med 
balancen og råbte at jeg bare skulle 
slappe af, men der var ikke langt ind til 
sivene, og jeg skulle jo heller ikke stø-
de ind i hende, og plask sagde det så. 

Jeg fik kajakken bakset ind til sivene, 
hvor jeg kunne bunde, tømt kajakken 
og op igen ved Annemette hjælp. Det 
var selvfølgelig koldt, men min påklæd-
ning var nok ok, for jeg kunne holde 
varmen selvom jeg frøs da vi kom tilba-
ge til klubben.  
 

Det var endnu en reminder om at gem-
me udfordringer med hurtigere kajakker 
indtil det bliver varmere, men jeg håber 
da at Gammelnok og jeg stadig har en 
aftale om ikke at vælte mere her i vin-
ter. 
 

Jeg nyder klubben og medlemmernes 
positive og altid hjælpende holdning. 
 

Vi ses på vandet. 

Lene og Per  i rørende samarbejde på løvfaldsturen 



20 GLIMT nr. 1  2018 

Udvalgsarbejde 
Af Steffen Madsen 

Hvad betyder 
det egentligt? 
Udvalg og ar-
bejde. Er det 
mere arbejde 
oveni ens alle-
rede travle dag-
ligdag og sam-
tidigt er man 
valgt ud? Eller 
hvad?  

 

Nej, udvalgsarbejde i vores dejlig klub, 
betyder at man er engageret og gerne 
vil gi’ en hånd med hist og pist. Samt, 
hvis man tilfældigvis har særlige kom-
petencer, der kan deles ud af. 
 

Hvert udvalg har en formand/forkvinde. 
Desuden har hvert udvalg en kontakt-
person i bestyrelsen, som hjælper til 
med at formulere udvalget. 
 

I løbet af i år, bliver de opgaver vi går 
og løser, nedfældet på papir og opdelt i 
forskellige kategorier tilhørende de for-
skellige udvalg: Faste tilbagevendende 
opgaver f.eks planlægning af Stander-
hejsning og ad hoc opgaver som f.eks 
reparation af en kajak. På den måde 
kan vi skabe os et overblik og være 
effektive. Jo mere effektive vi er, jo me-
re tid har vi til at hygge os og ro kajak. 
 

De aktuelle “Udvalgsbeskrivelser” hæn-
ger på opslagstavlen i klubben. Kom-
mentarer og gode forslag er velkomne 
til mig. Har du lyst til at være med i et 
udvalg, kontakt mig eller en af dem 
som er med i udvalgene. 
 

Et “Udvalg” er altså blot et begreb for 
under hvilken “kasket” man samler en 

mængde opgaver. Ingen hokus pokus 
heri. 
 

“Arbejde”, ja det er jo de praktiske op-
gaver som skal løses. Melder man sig 
til et udvalg, betyder det ikke, at man 
skal udføre alt arbejdet mutters alene, 
men at man sørger for at opgaverne 
bliver løst. 
 

Velfungerende udvalg, er en stor hjælp 
for bestyrelsen. Velfungerende udvalg 
betyder, at bestyrelsen kan bruge ener-
gien på at skabe klubbens fremtid og 
udvikling, søge økonomiske tilskud, 
deltage i samarbejde med andre klub-
ber og DKF osv 

 

Udvalgsarbejde er også noget som 
samler os som klub. Det er en enormt 
hyggelig og social måde, at være sam-
men med sine rokammerater på. Bare 
tænk på pudse-polere dag, hvor vi star-
ter med rundstykker og afslutter med 
frokost. Inden da, havde materieludval-
get sørget for poleremiddel og klude 
samt lidt instruktion til os på dagen. A 
small step for (one) man, but a giant 
leap for Kano og Kajakklubben Gu-
denaa. 
 

Med fælles hjælp skaber vi store resul-
tater. 
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Jeg var med til 
Tour De Gu-
denaa for lige-
som at have et 
mål gennem 
året. Jeg var 
med i 2016 og i 
2017, så det 
var vist i 2015 
vi snakkede 
om, det kan 

være vi skal prøve at sætte det som et 
mål at komme med til TDG næste år og 
se om det kan lade sig gøre. Og det 
gjorde vi, så jeg har været med i TDG 
to gange, og far var selvfølgelig med 
begge gange.  

Første år var det fordi vi tænkte han 
kunne være en fin støtte at have med. 
Han startede lige en halv time efter 
mig, og regnede så med at han ret hur-
tigt kunne nå at indhente mig. Men så 
endte jeg med at ro sammen med Da-
vid, så det vil sige at han fangede os 
først lige efter Langå, så vi havde roet 
meget hurtigere end han havde regnet 
med. Han havde overhovedet ikke hen-
tet noget over Tange sø.  

Vi havde taget nogle træningsture, og 
der roede jeg ikke så stærkt så der 
tænkte min far at så kunne han hurtigt 
fange mig ned ad åen efter Tangevær-
ket. Men han fangede mig altså først i 
Langå, fordi jeg havde den halve time 
vi startede før i min gruppe.  

I 2017 var det lidt træls, der havde de 
vendt det omvendt. Der skulle far starte 
først, så det var mig der skulle fange  
ham, men han ventede så ved Tange 
indtil jeg kom, og så fulgtes vi ad hjem 

til Randers. Nej ikke helt, han gik i land 
i Stevnstrup og ringede til mor, for at 
sige at vi var på vej. Så han var der 
faktisk ikke da jeg gik i mål. Der nåede 
han ikke at fange mig igen. 

Jeg har et billede jeg har fået taget så 
snart jeg er kommet op. Min mor har 
taget det, hvor jeg bare kan se min far i 
baggrunden på vej op af kajakken, og 
det var faktisk først et stykke tid bagef-
ter jeg lagde mærke til, nej hvor sjovt, 
det er min far på vej ud af kajakken. 
 

Hele turen kan jeg selvfølgelig godt 
huske, men det er mest fra starten, 
hvor jeg fokuserede meget på hvor jeg 
lå i placering i forhold til alle de andre, 
fordi der havde jeg slet ikke styr på 
hvem jeg roede i kategori med. Men 
resten af turen den har jeg ikke rigtig 
styr på i hukommelsen.  
 

Jeg kan huske det blev hårdt til sidst, 
for jeg sprang pausen over i Langå. 
Jeg var godt klar over, at mange af 
dem jeg roede imod, var derinde. Jeg 
vandt tid ved det, helt ned til den blå 
bro, og så blev jeg overhalet af to mel-
lem den blå bro og mållinjen. Fordi jeg 
var så træt fordi jeg ikke havde hold 
den pause, så kom de andre ind over, 
så hende der fik guld, kom ind 4 sekun-
der før mig og hende der fik sølv, kom 
ind 2 sekunder før mig. Og jeg fik så 
bronze, så vi lå sådan duk, duk, duk.  
 

Men jeg var ikke klar over det var dem, 
jeg troede bare, størrelsesforskellen 
var ret stor i år. Jeg var bare overhove-
det ikke klar over at det var dem, så det 
var først da jeg kom op jeg blev lidt 
overrasket over, nå ja det var dem jeg 

Helst en lang tur 
Interview med Ida Buchhave Møller 
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roede imod i U14. Jeg var ikke klar 
over at jeg lå så godt, jeg troede jeg lå 
bagerst. Jeg vidste godt der lå en bag 
mig, men jeg var i tvivl om hvor mange 
der var, men vi var 4 i gruppen. Jeg 
blev overrasket da jeg fik medaljen, 
fordi jeg troede der var 3 inde før mig.  
 

Året inden da jeg var med, da havde 
jeg roet mod nogle i U16, som kom ind 
en halv time før mig. Jeg var den ene-
ste U14 og var bare rykket op så jeg 
roede sammen med dem. Nu jeg fik 
bronze, jeg var ikke klar over at jeg lå 
så godt. Det er ret sjovt. Jeg synes der 
er et eller andet komisk over det, for jeg 
var ikke klar over det. Det er ikke lige 
det man lægger mærke til, så det er 
først når man kommer derop at det lige 
pludselig går op for mig, nå det var jer 
der overhalede mig. 
 

Forberedelsen til TDG var nogle ture vi 
selv lavede, og vi havde også hele tu-
ren en gang. Et par gange blev vi kørt 
til Tange, og roede hjem og en enkelt 
gang tog vi hele turen fra Ans og hjem 

og roede hele turen. Det første år leje-
de vi også en hytte på Bamsebo, hvor 
vi så lavede overnatning sammen med 
mor og Alex inden vi roede videre hjem 
dagen efter, bare for at få lidt hygge 
med i det også, så det ikke bare var en 
heldagstur. Det var så også den første 
gang vi skulle ro så langt. Så vi delte 
turen op så der kunne blive lidt familie-
tur ud af det også. 
 

Mor har også roet, men det bliver ikke 
til så meget, kun et par gange om året. 
Men hun er en god støtte til vores lan-
ge ture, så vi har en chauffør. Det kan 
næsten ikke undværes, der er lidt langt 
tilbage og hente bilen i Tange efter træ-
ningsturen. 
 

Jeg skal ikke til TDG i år, for der er jeg 
desværre på lejrskole med 9. klasse, 
så det kan ikke lade sig gøre. Der er 
også lidt med skolegang, der skal pas-
ses. Det er jo lidt mere alvor med nogle 
karakterer der skal bruges for at kom-
me videre. Der er nogle forældre, der 
siger at skolen skal passes. 

David og Ida i Ans inden start 
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I 2017 var jeg også med i Randers City 
Maraton. Jeg vil helst ro længere di-
stancer. Jeg er ikke kæmpe fan af kon-
ceptet med kajakrally, fordi det er så 
kort en tur. Der sker ikke ret meget på 
5 kilometer. Der sker noget mere på en 
længere distance. De første år var det 
godt med kajakrally, men efterhånden 
som man vokser op bliver det en lidt 
anden fokus. 
 

Jeg startede med at ro da jeg var 8 el-
ler 9 år, og er nu lige fyldt 15. Jeg skal 
nok ro kap i år, hvis jeg kan finde den 
rigtige kajak, så jeg kan få lidt mere fart 
på. Det er spændende nok at ro kajak, 
synes jeg. Tiden kniber lidt engang 
imellem, men jeg kan godt lide når jeg 
så endelig får tid til det. Jeg er også 
spejder, og arbejder både ved Rema 
1000 og en bager. Men jeg har været 
hernede et par gange her i vinterperio-
den og ro på romaskine, for lige at styr-
ke lidt teknik og så'n. Det var bare mig 
selv, uden Heidi, det er også lidt hygge-
ligt engang imellem bare at øve sig ale-
ne. 

Det er ikke så meget jeg har brugt ro-
maskinen i vinter, men jeg har været 
nede og ro nogle timer. Det er hårdt på 
en anderledes måde, og så får man 
stadig lidt teknik ud af det. I dag blev 
det bare til 1 km som supplement til 
turen, fordi jeg ikke synes det var sjovt 
at ro i kajakken længere, når den var 
så ustabil. Vi var lige oppe og vende 
ved motorvejsbroen, og så gik jeg i 
land da vi kom til klubben igen. De an-
dre fortsatte ned omkring den blå bro. 
 

Jeg ror ikke om vinteren, jeg ville gerne 
have gjort det, men det har bare ikke 
passet med skolegang osv. Der har 
ikke været tid til det. Det har også no-
get at gøre med at være frigivet, så jeg 
må ikke ro selv. Der skal være en vok-
sen med. Det er også svært at komme i 
gang, hvis der har været en pause et 
par måneder i efteråret, for så er alting 
pludselig blevet rigtig koldt, hvor man 
ikke har vænnet sig til det. 
 

Min favoritkajak har været nr. 20, den 
blå børnekajak Minisonic, men den kan 

Næsten klar til afgang 
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jeg ikke være i mere. Det fungerer ikke. 
Det fandt jeg ud af i dag, men jeg har 
roet i den de sidste 3 år, så derfor skal 
jeg prøve noget nyt nu. Jeg er vokset 
fra den. Den var for ustabil, og jeg sy-
nes ikke det var sjovt at ro i den i dag, 
for jeg følte at den var for lille til mig. 
Jeg var godt klar over sidste år at jeg 
nok skal finde noget nyt, så det var ba-
re det nemmeste valg i dag da jeg kom 
herned første gang i det nye år. Så der-
for jeg gik op og tog en kilometer på 
romaskinen i stedet for. 
 

Kajakroning er jo ikke holdsport, men 
det er heller ikke en stille sport. Vi 
knevrer da lidt på vandet. Det er jo det 
fede ved det hernede, man kan ro og 
snakke sammen. Jeg ror meget sam-
men med Olivia og så vender vi hele 
verden rundt samtidig. Jeg vil fortsætte 
selv om hun holder, men det vil nok 
ikke blive til så mange ture uden hen-
des selskab. Jeg har ikke roet sammen 
med andre udover når vi følges ad i 
hele flokken på børneholdet eller kap-
holdet. Drengene kan jeg slet ikke følge 
længere. I 2015 kunne jeg godt følge 
David, men det går aldeles ikke længe-

re. Der må være en fordel ved at være 
dreng, længere arme måske, hi hi. 
 

Jeg kan godt lide det sociale i det, men 
også samtidig at man styrker lidt, ens 
kondition og så'n. Man får både det 
sociale og holder sig i form. Jeg ved 
ikke om man kan kalde det motivation, 
men jeg synes der er et eller andet 
hyggeligt over det, noget man kan gøre 
sammen og gå op i, også noget ander-
ledes,. Det er ikke sådan at man går til 
fodbold ligesom alle andre, noget som 
folk ikke rigtig kan sætte sig ind i, de 
skal have prøvet det før det bliver 
spændende agtig. Ikke fordi mine sko-
lekammerater fx siger noget, men jeg 
tror de synes det er en anderledes 
sport. Der er så også naturoplevelsen 
med i det, det er ikke inde i en hal, ikke 
så kunstigt. Man er ude i det fri. 
 

Hvis man bruger lidt lang tid på sin 
sport, så synes folk også du burde bru-
ge lidt mere tid på venner og fester og 
så’n, så mange falder fra og trækker 
ligesom de sidste med, men sådan er 
det også ved spejderne. Så kommer 
der jo også et afbræk i vores alder, når 

42 kilometer senere 
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nogen fx skal på efterskole. Så er ud-
fordringen jo, om interessen stadig 
hænger ved, så man kommer tilbage til 
sporten.  
 

Det er lige den alder, hvor der er man-
ge ting at vælge imellem, så man må 
finde ud af hvad der skal prioriteres. 
Hvad er det lige der har været i fokus i 
det år på efterskole, er det stadig inte-
ressant at ro, holder interessen for ka-
jakken stadig. Jeg skal selv på efter-
skole i 10. klasse, så jeg har en sæson 
mere inden jeg selv står i den situation. 
 

Min allerbedste tur har vist været en af 
de pinseture børneholdet tager på, den 
første jeg var på sammen med Olivia. 
Dengang opfattede jeg det stadig som 
en lang tur, det gør jeg ikke nu. Det  er 
bare en tur der ikke tager særlig lang 
tid. Men dengang så man det som no-
get virkelig stort at kunne ro den lange 
tur fra Langå, og det at kunne ro sam-

men og have det lidt sjovt hen ad ve-
jen, det tror jeg faktisk har været den 
bedste tur. Sidst jeg roede med på den 
tur, da roede jeg begge veje, til Langå 
og hjem igen. Da mødtes vi her i klub-
ben om morgenen, inden de andre kom 
for at pakke trailer. Så roede vi til Lan-
gå og mødtes med de andre, og roede 
sammen med dem retur til klubben. Jeg 
har ikke været med på Pinseturen de 
sidste år, fordi det passer dårligt sam-
men med alt det andet jeg også gerne 
vil. 
 

Jeg har ikke rigtig nogle mål for min 
roning i år, jeg vil bare gerne holde min 
roning på et niveau, så jeg synes det er 
sjovt, så det ikke bliver for meget og 
tager overhånd. Men det er jo egentlig 
også et mål, og jeg glæder mig til at 
komme i gang igen og vælge en ny 
kajak, der passer bedre til mig. 
 

 

Helene med en træt datter 
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Jamen, spørg bare. 

Interview med Michael Damborg.  

Jeg er født ne-
de ved åen i 
Holstebro, så 
jeg har altid 
som barn løbet 
rundt ved van-
det. Som 6-årig 
var jeg nødt til 
at begynde og 
gå til svømning, 
for min mor 
sagde at jeg 

ikke måtte lege ved åen uden rednings-
vest. Jeg synes det var pinligt, for alle 
de store drenge måtte godt løbe rundt 
uden redningsvest. Jeg måtte ikke tage 
den af før jeg havde lært at svømme. 
Det var motivation for at starte til svøm-
ning. 
 

Jeg tror jeg fik min første båd, da jeg 
var 11 år, og har altid sejlet meget og 
været på vandet. Dengang startede jeg 
med en lille sejljolle, og har sejlet rigtig 
meget kapsejlads, halvt professionelt i 
Frankrig, store både, små både. For 2 
år siden blev vi nr. 2 til DM og nr. 8 til 
verdensmesterskaberne, så det er da i 
den rigtige ende af skalaen, er det ik-
ke? På den måde har jeg altid været 
meget på vandet og ved vandet. Jeg 
har også dykket meget, sejlet meget, 
været sejlinstruktør, og synes det er et 
dejligt element. 
 

Kajakroning har jeg prøvet allerede 
som dreng, som 13 årig. Holstebro har 
en stor kajakklub, og jeg sejlede jolle 
ude på vandkraftsøen hvor den lå, og 
så skal det lige siges at jeg som helt 
ung gik på jagt med Erik Hansen, den 
gamle guld-roer. Det var en af min fars 
rigtig gode kammerater. Da min far dø-

de da jeg var 15, tog Erik mig lige som 
under sine vinger, og tog mig med på 
jagt. Erik boede også ned til vandkraft-
søen. På den måde har jeg jo stiftet lidt 
bekendtskab med sporten.  
 

Så havde vi en uge i folkeskolen, en 
aktivitet der hed ”prøv en sport”. Der 
var jeg i kajakklubben og prøve det og 
snakkede også med Erik om hvad man 
skulle, og så’n. Men jeg blev ikke rigtig 
fanget for da havde jeg min egen jolle, 
det var sjovere end bare at sidde og 
padle. Og så kom jeg egentlig aldrig 
rigtig tilbage til det. 
 

Det har jeg så savnet i nogle år, hvor 
jeg nogle gange sidder og tænker, jeg 
må bare på vandet.… Jeg er åbenbart 
bidt af en gal vandmand. Og så tager 
det lang tid inden man kommer til Egå 
eller Århus, smider en jolle i vandet og 
en mast på og sejl. Alt for lang tid. Sej-
ladsmæssigt er der ikke rigtig vand til at 
boltre sig her ved Randers. Det er for 
smalt og retningen er for bestemt, og 
skal man ligge og træne noget så er 
det bedst at have et stort åbent areal at 
sejle på. Så det har altid været i Århus 
og Egå jeg har haft mine både. Jeg 
søgte noget, som kunne være et sup-
plement til at komme på vandet. Og der 
har jeg simpelthen været lidt bidt af 
kajaksporten lige siden jeg prøvede 
den. 
 

Et ret sjovt tilfælde er, at Heidis og min 
søn har gået i klasse sammen i 10 år, 
og jeg vidste jo at Heidi var hernede, så 
har jeg gået og ”truet” med nogle 
spørgsmål, hvad skal man købe og 
hvad skal man finde. Jeg har de sidste 
godt 20 år boet med jord ned til Nørre-



27 GLIMT nr. 1  2018 

åen, så jeg har vandet tæt på, og har 
egentlig truet med i en 8-10 år at købe 
en kajak. Jeg troede det nemmeste 
ville være at købe en kajak, og så bare 
lægge den i vandet. Men jeg er godt 
nok blevet omvendt efter jeg er kommet 
med i klubben hernede, fordi der er jo 
en bunke af viden fra alle dem der har 
været her længe, og der er en hel mas-
se fantastisk materiel til rådighed, og 
man kan altid få hjælp. Det nemmeste i 
dag er jo bare at købe, det gør alle folk 
der cykler mountain bike og alt mulig 
andet. De køber sig en cykel og tosser 
rundt i skoven, men først når man kom-
mer med i en klub synes jeg at man 
kan begynde at udvikle det. 
 

Sidste år var det så Heidi der sagde, 
kom ned og kig. Vi har åbent hus i for-
bindelse med Randers-ugen. Så var 
jeg hooked. 
 

Da jeg startede op sidste år, var der 
ikke noget begynderkursus. Man ville 
have startet et hold med alle dem der 
var interesseret i Randers-ugen, men 
da det så ikke blev til noget, spurgte jeg 
Heidi, som fik lov til at tage sig af mig, 
så jeg kunne gennemføre et individuelt 
begynderkursus. Så jeg kom under 
Heidi’s kyndige vinger og fik nogle tests 
og noget teknik og fik at vide hvad jeg 
skulle gøre. Ja, jeg har været på speci-
alkursus i den hårde skole, ha ha. Så 
har jeg egentlig brugt vinteren på at 
prøve at træne det igennem. 
 

Min favoritkajak er en Escape. Jeg star-
tede i en Spica og fandt god balance i 
den. Så var jeg lige ovre i Nelo Viper, 
som jeg egentlig synes var rar indtil jeg 
prøvede en Escape, som jeg fandt ud 
af faktisk var meget mere stabil, men 
lige så hurtig. Jeg var på vandet en dag 
sammen med Michael Duelund, hvor vi 
var ude og prøve kajakker. Jeg tog en 
Citius og han tog Nelo’en, og det er 

sjovt når man så skifter så følte jeg at i 
Citius sad jeg oven på et rør, og vælte-
de til siderne, hvorimod i Nelo sad jeg 
nede og vuggede op til siderne. Det var 
første gang jeg mærkede effekten af 
forskellig balance i kajakkerne. 
 

Så snakkede jeg med nogle af gutterne 
hernede i vinters og prøvede så Esca-
pen, og den føler jeg mig rigtig godt 
hjemme i. Jeg er jo så typen som gerne 
vil prøve at forbedre det, så jeg har væ-
ret med ud til vinterens havneræs, og 
det er jo en god oplevelse og det giver 
erfaring i at være ude alene, nyt vand 
omkring sig og masser af både på van-
det.  
 

Det har ikke givet mig problemer at 
starte sent, og alligevel være med i vin-
terroning. Som Jørgen Lanng og jeg 
lavede sjov med, så tog jeg faktisk min 
IPP-prøve den første søndag i advent. 
Der var 9 graders varme og næsten 
vindstille. Vi skulle have lavet en masse 
prøver, men det gik så hyggeligt så vi 
nåede op til Nørreå-udløbet inden vi 
kom i tanker om, at vi også skulle lave 
prøver. Vi roede egentlig bare og snak-
kede. Så lavede vi så en masse prøver 
på vej tilbage. 
 

Jeg har været med i alle havneræs, 
kun Odense var aflyst. Jeg synes det er 
spændende, man møder jo masser af 
roere og ser en masse forskellige stilar-
ter, og masser af både at kigge på, og 
nyt rovand som giver mere selvtillid 
fordi det overskrider nogle grænser at 
være et nyt sted. Tag fx Silkeborg, hvor 
der var masser af is over det hele og 
den bro vi så kunne komme til at lægge 
til ved det var sådan en eller anden 
badebro, hvor man skulle kravle ned ad 
nogle isbelagte trin og stå på dem og 
kravle ned i kajakken. Men jeg tænkte 
at når Heidi og de andre kunne gøre 
det, så kunne jeg vel også. Og det gi-
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ver en god erfaring at få det prøvet af, 
når man se andre gøre det. 
 

Jeg blev egentlig materielmand her 
fordi tjansen var ledig og det ikke lød 
som om der var nogen der var ved at 
springe på, og jeg er egentlig klubmand 
uanset om det er skydeklubben, hunde-
klubben, faldskærmsklubben eller hvor 
jeg nu har været instruktør henne. Mit 
motto er faktisk, at hvis alle tænker på 
alle, så er der ikke noget at tænke på, 
for så er tingene gjort. Jo flere hænder 
der er til at dele opgaverne ud på jo 
mindre er der til os at lave, og jo mindre 
træls er det at komme i klubben, fordi 
nogen synes de altid skal arbejde når 
de er her.  
 

Jeg gør det jo ikke for at få andre i 
gang, jeg før det selvfølgelig fordi jeg 
selv kan lide det. Men det er fællesska-
bet, nogen slår græs, nogen ordner 
tagrender og jeg ordner både. Tilsam-
men har vi et fantastisk miljø som er 
skønt at komme i. Klublivet er jo også 
at gå og hygge sig med at tørre både af 
og klare de almindelige opgaver, og så 
kan vi jo snakke sammen mere end når 
vi er på vandet og ro. 
 

Det er fra sejlsporten jeg har kendskab 
til materialerne som materielmand. Jeg 
var så fattig som dreng så jeg købte en 
brugt båd, så jeg brugte faktiske hele 
den første vinter på at gøre min egen 
båd i stand. Og der blev jeg bidt af det 
med plastmaterialer, støbe og bruge 
det materiel man nu kunne. Og når 
først man lærer det at kende, så er det 
egentlig ikke så vanskeligt. Så gik jeg 
og brugte en hel vinter. Jeg kørte min 
fars bil ud af garagen og så lavede jeg 
det om til værksted. Så gik jeg hele 
vinteren og lavede båd i garagen. Så 
kom vi i midten af 80-erne, der gik jeg 
oppe ved Mathis Værft i Aalborg og 
hjalp ham med at lave både, og det er 

jo så store sejlbåde vi står og laver der-
oppe, men materialerne er det samme, 
for det er jo glasfiber og kulfiber og ef-
terhånden som vi er kommet på den 
anden side af år 2000 så bliver der me-
re og mere glasfiber der bliver skiftet ud 
med kulfiber på grund af vægten og 
styrken. 
 

Jeg forventer at møde op til opstart af 
hvert begynderhold for at fortælle dem 
om kajakskader. Hvis man laver en 
skade og man vurderer at kajakken 
ikke er sødygtig så skal man jo sætte et 
skilt på, men kan man som ny vurdere 
omfanget af en skade? Der bliver mit 
mantra som materiel mand, spørg en 
erfaren. Skaden er jo sket, så det med 
at lægge den tilbage og håbe på at der 
ikke er nogen der opdager det, det er 
ris til egen røv for det er kun til den næ-
ste, der finder ud af det når han piller 
den ud. Og så ødelægge man en god 

Nej, det er hverken glorien eller 
rostilen der bliver pudset af, men 
Michael klarer meget andet. 
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rodag. Så det er meget bedre at kom-
me og sige, hov jeg stødte i noget, eller 
jeg tror der er en revne her for så kan 
de andre erfarne lige vurdere. Situatio-
nen lige nu er rigtig god, Martin har vir-
kelig ryddet op. Der er meget få kajak-
ker derovre med skrammer og ridser. 
Sidste sommer da jeg startede var der 
faktisk rimeligt mange der var ude af 
drift, men Martin brugte det meste af 
efteråret på at gå hele listen igennem. 
 

Jeg deltager også på begynderkurser-
ne som hjælpeinstruktør, og er startet 
nu på IPP3 med eksamen i starten af 
maj. Weekenden efter eksamen skal vi 
på instruktør 2 i Skanderborg, og så 
eksamen i juni. Nu snakkede jeg lige 
med Nils-Ulrik i går, jeg ved ikke hvor-
for jeg altid ender som instruktør, men 
tror det er fordi jeg godt kan lide spor-
ten, og så vil jeg gerne sætte mig ind i 
den.  
 

Min filosofi er lidt, hvis det jeg ved kan 
bruges til noget, så vil jeg gerne fortæl-
le om det. Jeg siger ikke folk skal gøre 
som jeg gør, men jeg vil gerne fortælle 
om det. Så jeg er jagthundeinstruktør, 
riffelinstruktør, dykkerinstruktør, fald-
skærmsinstruktør, sejlinstruktør, skyde-
instruktør, så på en eller anden måde 
så vil jeg gerne nørde med det jeg sæt-
ter mig ind i. Så det at stå og undervi-
se, som jeg også har levet af, det kan 
jeg meget godt lide. Hvis der er noget 
jeg godt kan lide, så sætter jeg mig ind 
i det, og hvis nogen kan bruge min vi-
den, så vil jeg gerne fortælle om det. 
Så kom bare og spørg materielnørden. 
 

Kalender 

 

Maj 
2. kl.19. Handikapstart 
3. Bestyrelsesmøde 

5. IPP3 kursus - eksamen i klubben 

6.  kl. 09. Praktisk dag 

 kl. 09. Begynderkursus 1 - svømmehal 
8. kl. 18. Begynderkursus 1 

10. kl. 18. Begynderkursus 1 

12. kl. 08. Begynderkursus 1 

 Instruktør 2 kursus i Skanderborg 

20. kl. 09. Begynderkursus 2 - svømmehal 
22. kl. 18. Begynderkursus 2 

24. kl. 18. Begynderkursus 2 

26. kl. 08. Begynderkursus 2 

27.  kl. 09.30 Randers City Kajak Marathon 

 kl. 11.45 RCKM første start 
 

fortsættes…. 
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Kalender 

...fortsat fra side 29 

Juni 
3. kl. 09. Begynderkursus 3 - svømmehal 
4. Bestyrelsesmøde 

5. kl. 18. Begynderkursus 3 

7. kl. 18. Begynderkursus 3 

9. kl. 08. Begynderkursus 3 

 PaddleBattle Cup i Vejle 

16. Instruktør 2 eksamen i Skanderborg 

17. kl. 09. Begynderkursus 4 - svømmehal 
19. kl. 18. Begynderkursus 4 

21. kl. 18. Begynderkursus 4 

23. kl. 08. Begynderkursus 4 

 kl. 18. Midsommerfest 
 

Juli 
14.  Sverigetur (uge 29) 
 

August 
6. Bestyrelsesmøde 

18. Praktisk dag 

 Vendelboløbet, Aalborg kajakklub 

 

September 
2. PaddleBattle Cup i Skanderborg 

4. Bestyrelsesmøde 

8. Tour De Gudenaa 

15.  Løvfaldstur 
 

Oktober 
3. Bestyrelsesmøde 

6. Standerstrygning / Lyserød lørdag 

 

 

 

Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på 

www.gudenaa-kajak.dk 
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Lørdagsmotionister på fodtur . . . 

. . . og her er årsagen 

Det er vel normal lørdagsstandard i Kage– og Kajakklubben GUDENAA 
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Afsender 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 

v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 

Den dag blev det ikke rotur, men fodtur. 


