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Lysglimt
Af Steﬀen Madsen
Kære medlemmer.

tagere på Sverigesturen, helt sikkert er
enige i.

Sikke en sommer! Og hold
da op, alle de
mange kilometer som i har
roet! Dejligt, at
i bruger klubben og kajakkerne så meget.

Også børne- ungdomsroning har været et hit. Igen i år. Ungerne fylder
snart hele Gudenåen, når de er afsted
om mandagen. Et fantastisk syn, når
man møder dem på vandet. De unger,
de sidder der i kajakken, lige så ubesværet og ror afsted, som om de aldrig
har gjort andet. Stolte er de, når de
kommer i land. Med god grund. På
behørig sportslig vis, slutter de træningen med kage, hvor hyggen og snakken foregår på livligste vis. Ungerne
har en fordel: De ses hver mandag
aften. Det ligger fast.

Og velkommen, til alle jer mange nye
medlemmer. 48 har været på kursus.
39 er meldt ind. Tillykke med jeres IPP
-bevis og med de mange nye kammerater i har fået samtidigt. I særdeleshed, er jeg meget glad over jeres fælles hjælpsomhed, med at komme afsted på roture. At støtte hinanden,
hvor i er usikre samt grine sammen og
glædes over jeres nye sport/hobby.
Det er det bedste i kan gøre på nuværende niveau. Hjælpe hinanden og
lære af hinanden. Spørge de erfarne til
råds. Der er altid hjælp at få og alle
hjælper alle.
Af årets begyndere var Arne og Lars
endda med på Sverigesturen i uge 29.
De fik roet i mange forskellige kajakker, i alt fra åbent vand med blæst og
bølger, til blikstille vand i morgendis og
solopgang. De fik endda roet sammen
med bæverne en (meget) tidlig morgenstund. Sverigesturen i uge 29 er
fortsat et hit. Hvilket de øvrige 51 del-

Anderledes med os voksne. Vi ror på
alle tider af dagen, hverdag og weekend samt sommer og vinter. Det er lidt
sværere at få mødt alle. Så det er
godt, vi har de sociale arrangementer,
hvor vi kan mødes. Kom og vær med
til dem også, så alle kan lære hinanden at kende.
Ellers er det jo sådan, at møder du en i
klubben, du endnu ikke kender, så sig
lige: “hej, hvad hedder du, jeg hedder…..”. Jeg synes, det er hyggeligt og
spændende, at møde så mange mennesker, som man gør i vores klub.
Vi er pt 298 medlemmer. Vi har i år
fået et par instruktører mere i klubben.
Så mon ikke, det kan lykkes os at snige os over 300 medlemmer i 2019.
Bare rolig. Der er rigeligt med kajak-

Forsidebillede
Fred och tyst och det gör vi formodligen. Är det hur det är när klubben är på semester i
Sverige?
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ker. Vi har ihvertfald købt masser af
kajakker og pagajer i år pga. et flot tilskud fra Randers Kommune på
320.000 Kr.

lige snuppe sine 600m svømning og
bagefter prøve kræfter med kajakpolo.
Det er bare sjovt. Bare mød op, så sørger Casper for du kommer godt i gang.

Fra 1. oktober til 1. maj er det officielt
vintersæson. Så skal alle ro med redningsvesten på. Ikke alle må ro alene,
men gerne sammen med andre. Nogle
må gerne ro alene, men så er de behørigt klædt på, har skrevet sig ind på
rokortet, inden de tager afsted. Måske
har man lige en mobiltelefon med og
givet besked derhjemme om, hvor man
ror hen. Alle kan selvfølgelig lave en
makkerredning og svømme 600m.

Synes man det er for koldt og utrygt, at
ro om vinteren, er der som alternativ til
fælles-roningen lørdage kl. 13:00, fælles-gåtur fra klubben. Hvor man er tilbage ved klubben samtidig med roerne
ca. kl. 14:30. Til sauna. Vinterbadning.
Kaffe. Kage. Det er bare hyggeligt. Så
kan sommeren, have været nok så fantastisk. Vinteren har også sit potentiale.
Vi ses.
Steffen

Mandage er der svømning og kajakpolo
på Tirsdalens skole under kyndigt opsyn fra vore livreddere. Her kan man

Sådan kan en gåtur også se ud
4
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Nybegynder i Sverige
Af Arne Lindhardt Madsen
Lige siden vort
første kursus
på begynderholdet har der
været nævnt “
Sverige roerne” som noget
specielt, dog
uden der blev
snakket ret
meget om
hvad der gjorde disse Sverige roere til noget specielt - men de blev
jævnligt nævnt - dem der tager til Sverige i uge 29.
Hvad gør man når man er blevet enlig
hen over vinteren og ikke har lavet planer for sommeren, ferietiden begynder
at nærme sig - man begynder at se sig
om efter muligheder. På klubbens Facebook side dukkede der et lille opslag
op om, at der var “informationsaften”
for Sverigesfolket en aften sidst i juni.
Tja hvorfor skulle jeg ikke prøve at høre
lidt om, hvad dette Sverigesfolk var for
et folkefærd, nu alle snakkede om dem.

Vi var vel omkring 25 personer der var
mødt op, fornemmede ret hurtigt at alle
andre end mig var mere eller mindre
gængse Sveriges farere, så det var lidt
en pudsig fornemmelse at sidde der
blandt de “gamle” og høre, om de praktiske ting i forbindelse med turen. Vores
formand Steffen, som jeg sad ved siden af, var god til løbende at forklare
hvad der skulle foregå og hvordan.
Der blev sendte lister rundt hvor man
kunne skrive sig på madlavning og oprydning. Det foregår således, at alle
deltager i madlavning 1 dag i løbet af
ugen, hvor dagsholdet handler ind til
aftensmaden, næste dags morgenmad
samt middagsmad. Aftensmaden tilbereder dagsholdet i løbet af eftermiddagen.
Der var typisk 5-6 mand på et sådanne
hold, så der var mange hænder til at
tage fat. Generelt foregik madlavning
som et hyggeprojekt for dem der lavede mad, der blev fortalt historier om
alverdens ting, sunget og hygget med

Fik mig forhørt om der stadig var plads på turen og
der var der da . Efter opfordring dukkede jeg op til informationsaften om Sverigesturen. Uden yderligere forberedelse var jeg afsted til
informationsaften om Sverigesturen, nu skulle der lidt
klarhed frem omkring hvad
dette folkefærd var for et blev rigtig godt modtaget på
aftenen, fik en masse information omkring hvordan
turen var strikket samme.
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et glas rose, en kold øl eller lignende - del af den ældre årgang med, der stader var den her gode vi hygger om pro- dig kan huske hvordan man vasker op i
jektet stemning.
hånden. Husk at spare på det varme
vand, der er ikke uendeligt af det, pludDer blev lavet mange forskellige slag
selig er det brugt op.
mad, i store portioner, nogle gange var
der for lidt af noget og for meget af no- Mange af de gamle var allerede klar
get andet, mætte blev vi alle sammen
med menu og spiseplan til instruktionshver dag. Vi var så heldige at der var
aftenen. At der sker en masse omkring
godt vejr alle dagene, så måltiderne
det med at skrive sig på listerne med
kunne indtages ved et langbord der var gøremål allerede den aften, skal man
stykket sammen til anledningen.
ikke lade sig forskrække af, der er stadig tid til at skrive sig på i tiden efter Med i projektet er at man alle tager del i og ellers falder man ind der hvor der
at leje fælleshuset på pladsen med til- eventuelt mangler lidt mandskab. Som
hørende storkøkken samt spisesal og
alt andet på turen foregår madlavning
opholdsrum, så havde der været en
samt oprydning meget uformelt, man
dag med regn, havde der været mulig- laver tingene sammen og får det derhed for at spise indendørs i fællessaved til at fungere.
len. Efter maden tager oprydningsholdet fat og sørger for opvask samt renI dagene efter instruktionsmødet, hvor
gøring af køkkenet - tror vi fik brugt alle jeg fortalte vidt omkring mig hvor spænde viskestykker der var taget med, og
dende dette projekt var, meldte Lars sig
der var mange, men ikke altid nok. Der og ville gerne med på ferien – fedt initivar 1 opvaskemaskine, almindelig hus- ativ, som jeg bød meget velkommen.
holdningsmodel, den rækker ikke
Nu var vi 2 nybegyndere og ingen var
langt når der er ca. 50 personer til bemere alene nybegynder. Kort tid efter
spisning, så er det jo godt at der er en fik vi kontakt til Ole som gerne ville kø-
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re med os til Sverige, så nu var vi 3
mandfolk samlet til turen. Bilen duftede
lidt af mandehørm på turen derop og
hjem igen, der var rigtig god kemi mellem os 3 mandfolk - de 3 musketerer.
Vi havde skrevet på listen, hvilken kajak vi gerne ville have med på turen.
For os nybegyndere en svær beslutning, for hvad skulle man tage med, det
sikre valg, eller måske en der ville udfordre en lidt. Vi fik os besluttet til hvad
vi ville have med.
Aftenen hvor kajakkerne skulle pakkes
på trailer kom. Vi mødte op, klar til at
give en hånd med - og så sprang bomben for os - der var ikke nogen personlige kajakker man havde med på turen,
men alle kajakker indgår i en fælles
pulje. Pludselig forstod vi at vi kunne
ikke være sikre på at have vores kajak
til rådighed når vi skulle ud at ro en tur .
Panik panik, som endte ud i holdningen
om at nu var vi så tætte på afgang, at
det måtte vi jo løse på en eller anden

måde når vi var der - løsningen kunne
jo være at stå tidligt op og komme afsted inden nogle andre eventuelt havde
sat sig i vores kajakker.
Det viste sig nu at være helt ubegrundet, som regel var de kajakker vi have
udvalgt også fri til vores afbenyttelse,
eller også brugte vi lejligheden til at
prøve nogle af de andre kajakker der
var med. Der var rig lejlighed til at komme ud og lege sig frem i andre kajakker
- og faciliteterne til at lege kunne ikke
være bedre.
Vandet var behageligt varmt, så faldt
man en tur i vandet, var det mere en
behagelig afkøling end en vandgang.
Der var et bassin på ca. 30x30 meter,
hvor vandet kun er 30-40 cm dybt, velegnet til strand ind og udstigning samt
badeområde for børn. I legen med kajakkerne var ballancetræning i form af
forskellige kunster, pagaj under båden,
kaste frem foran kajakker og blive samlet op igen, sidelæns baglæns ro-
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ning,ottetaller, alt det der ikke er så
gode muligheder for på åen. Fordelen
ved leg på søen er helt klart, at der ingen strømning er i vandet, ligger du
stille, ja så ligger man stille - og der
blev leget hver dag.

Oplevelsen med at tage med på sverigesturen var mangeartede. Springe ud
i en oplevelse hvor man ikke ved hvilket ben man vil lande på, en pludselig
ide der bliver realiseret, det første møde med dem man vil tilbringe en uges
sommerferie med, de fleste fra den
gamle garde i kajakklubben, mennesker i alle aldre, helt unge der rejser
med deres forældre, unge der har deres egne børn med, midaldrende der
nu er afsted uden deres børn og dem
hvor det er et par dage siden de har
været midaldrende – alle med forskellige sociale baggrund, men for de fleste
med tilknytning til kajakroning. Når man
samler en sådanne flok i en feriekoloni,
vil der altid være gruppedannelser i
flokken, og det var der naturligvis også
her. Størst er gruppen hvor der er dannet tradition for at de holder ferie sammen i uge 29, dem der har været
længst i gruppen er “hyttefolket” dem
der har været med så længe at de har
haft mulighed for at leje hytter på pladsen fra år til år.

En af de rigtig gode ting var, at mange
af dem der tidligere havde været på
turen, tog os nye med ud på ture, hvor
vi fik vist naturen og diverse seværdigheder man kunne se fra kajak, så de
fleste dage bød på gode lange hygge
ture, hvor vi sejlede langs kysten rundt
på søen, så og oplevede en masse
spændende ting. Naturen er bare ganske fantastisk deroppe, og at opleve
den fra kajakken er et stort ekstra plus du roer stille og roligt langs kysten,
hvor man falder i et med naturen, nærmest føler man bliver en del af den. Der
betragtes dyr på markerne, i skoven og
vandkanten - man sejler langs klippekanter der spejler sig i det rolig vand,
lige foran snuden af en - helt fantastisk.
Du er midt i det du ellers kun ser på
postkort -efter de har været en tur i
photoshop..
Hyttefoket var også nogle af dem vi
nybegyndere havde sværest ved at
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store naturoplevelse og ikke mindste
muligheden for at lege med
kajakkerne. Det var en fornøjelse at
møde mange af dem man eller ikke
snakker så meget med i klubben, møde
deres åbenhed for at dele ud af deres
viden, deres erfaring som roer, måder
hvorpå man kan gøre ting - holdninger
der var lige så forskellige som der var
kajakroere. Noget der i første omgang
virkede frustrerende - indtil jeg fangede,
at en hver roer er unique, med hver sin
egen måde at håndtere grej og kajak
på - den ene måde lige så rigtig som
Som kajakroer kan jeg kun sige, det har den anden.
været en ganske vidunderlig ferie, med
Tak til jer alle for en pragtfuld ferie.
de muligheder man som nybegynder
kan ønske sig, muligheder for at ro lange ture for at komme et sted hen, mulighed for lange rolige hyggeture med
komme ind på livet af, De spiste sammen med os andre, men ellers opholdt
de oftest på deres egne bosteder, sammen med dem de kendte her, ikke nogen kritik af det, tror bare det er sådanne det er. De nyere deltagere der lå i
telt eller boede i campingvogn som vi,
havde vi nye mere fællesskab med,
sikkert i kraft af at man naturligt sad
sammen ved langbordet eller mødtes
på pladsen i løbet af dagen, hvor der
nemmere var mulighed for at aftale ture
eller aktiviteter i løbet af dagen.

Det er jo hele tre ng…!
Fuldmåne - Blodmåne - Måneformørkelse
Af Jeanett Nielsen
Fuldmånetur om sommeren – kan man
det?? Ja, når universet inviterer til fest,
så er man jo nødt til at møde op.
Den 27. juli havde diverse medier lovet
et fantastisk skue, når der under fuldmånen også ville være total måneformørkelse. Ved total måneformørkelse
står Solen, Jorden og Månen på en
perfekt linje, og Månen bliver blodrød –
det lyder jo tillokkende at se fra en
mørk Gudenå.
En lille sluttet flok mødte vi op, og roede håbefuldt afsted mod svinget før
Nørreåen, hvor vi regnede med bedst
udsyn til himlen. Desværre viste der sig
snart skyer på himlen, og vi kunne godt
fornemme det blev lidt op ad bakke at
se Månen, selvom vi prøvede at bevare
optimismen.
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Til gengæld blev vi belønnet med en
fantastisk flot solnedgang, da vi lidt
slukørede roede tilbage mod klubben.

Men flot var den.

Tilbage ved klubben var aftenen fin til
lidt udendørs hygge, og det lykkedes os
Da vi kom retur til klubben, var mørket faktisk både at se indtil flere stjerneved at falde på, og vi besluttede os for skud, en meget lysende Mars samt den
at fortsætte ned til Vasen, og måske se internationale rumstation der fløj over
det nye kunstværk på cykelbroen. Det
himlen, så helt spildt var det bestemt
blev også en skuffelse, for det var end- ikke, og så er det jo altid bare super
nu ikke ”taget i brug”. På vej retur mod hyggeligt at ro sammen med sine klubklubben blev vi endelig belønnet for
kammerater.
vores anstrengelser, vi fik endelig et
Vi ses til næste måneformørkelse.
lille kik til Månen, som dog var noget
svær at få øje på, og blodrød var måske også liiiige en lettere overdrivelse.

10
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Vinterroning
Af Steffen Madsen
Ro kajak om vinteren?

ratur, kan du godt holde til nogle minutter i vandet.

Hvorfor ro kajak om vinteren? Er det
ikke alt for koldt? Hvad hvis jeg vælter
med kajakken og ender i det kolde
vand?
Her er et par tips til at ro om vinteren.
Husk klubbens sikkerhedsregler skal
overholdes!

Cockpitovertræk, vinterløbebukser,
sokker eller neoprensko, 1 eller 2 skiundertrøjer, redningsvest. Tynd hue
samt “luffer” til at sætte på pagajen til
fingrene. På koldere og blæsende dage
en vindtæt jakke.

Uanset beklædning: Vælter du, så tag
det roligt. Du har tid nok! Der er mange
skrækhistorier om koldt vand og respekten skal man have. Det hele handler om, at tage den rigtige beslutning
om, hvordan man kommer op af vandet
igen. Koldt vand er ubehageligt at være
To muligheder for påklædning:
i, men igen, du har tid nok. Der er forskel på noget som er ubehageligt og
1) Det er din påklædning som gør, at hvornår du er i egentlig livsfare.
du kan holde varmen.
Hvis tempoet du ror med, svarer til en
Sørg for at trække vejret roligt og vurgåtur (eller du frygter en tur i vandet).
dér dine muligheder. Kan du bunde? Er
Din påklædning gør, at du kan holde til det nemmere at svømme ind til land og
nogle minutter i vandet.
tømme kajakken der? Makkerredning?
Måske makkerredning uden at tømme
Cockpitovertræk, Long John neopren- kajakken for vand og så tømme kajakdragt, neoprensko, skiundertrøje med
ken bagefter? Med øse, pumpe eller
lange ærmer (måske to af disse eller
ved en bro / ponton / lavt vand? Svømen ekstra trøje/t-shirt), vindtæt rojakke me ind til land, efterlade kajakken i simed gummimanchetter ved håndled og vene og gå tilbage til klubben? Hav
måske også ved hals. Redningsvest.
altid din klubnøgle på dig. Har du fastVarm hue samt “luffer” til at sætte på
gjort nøglen til kajakken og kajakken
pagajen til fingrene. Evt neopren hand- synker eller driver fra dig, hvordan vil
sker, hvis du ellers kan holde på paga- du så komme ind i varmen i klubben?
jen med dem på.
Koldt vand og et hoved uden hue er en
2) Det er din fysiske aktivitet som
dårlig cocktail. Et afkølet hoved gør, at
gør, at du kan holde varmen
man ikke tænker klart. Man bliver kort
Hvis tempoet du ror med, svarer til en
fortalt utroligt desorienteret og nogle
løbetur. Du har tøj på til at sidde i kamister helt deres balanceevne. Vær
jakken og ro i højt tempo, og ikke til at forberedt på, at det kan ske at du kæntligge i vandet. Men fordi du er fysisk
rer. Så tænk over, hvad du ville gøre
aktiv og derved har en høj kropstempe- ved en kæntring, inden det evt. sker.
Vi ror om vinteren fordi vi slet ikke kan
lade være med at ro. Vi ror om vinteren
for at holde formen og det sociale ved
lige. Vi ror om vinteren for at nyde den
anderledes natur.
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Væltet, og oppe i kajakken igen? Du
lagde sikkert ikke engang mærke til, at
vandet var koldt fordi du havde så meget fokus på, at komme op af vandet
igen! Men nu kommer kulden! Fortsæt
ikke turen. Ro tilbage til klubben. Dine
muskler er kolde og når adrenalinen
aftager, bliver musklerne stive og du vil
føle dig træt. Din makker ror selvfølgelig med tilbage!

Tag efterfølgende et varmt bad eller
endnu bedre en tur i sauna, for den
gode oplevelses skyld.
Advarsel: Fordi der er strøm i Gudenåen, kan en makkerredning nemt tage
5min inden du er oppe i kajakken igen!
Der kan godt gå et helt døgn inden
man synes, man har fået varmen igen!

Prøv det inden det sker. Tag dit rotøj
på og hop i åen ved klubben, så du ved
hvordan det kolde vand påvirker dig og
du ved, hvordan det er at svømme med
vintertøjet på. Gør det under opsyn, så
der er en til hjælpe dig op igen. Allerhelst, prøv at vælte med en kajak og
lav en makkerredning.

To, der vistnok arbejdede sig til varmen den 7. januar.
12
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Entusiasme og kajakroning
Interview med Niels-Ulrik Teisner
Min første tur i
en kajak har
været i eftersommeren
2000. Da havde
jeg siden 1996
roet i Randers
Roklub, det vi
kalder baglænsroning, og
har i den grad
hygget mig med det men fandt også ud
af, at det var lidt ufleksibelt. På det tidspunkt havde jeg også fået børn så det
var ikke lige altid jeg lige kunne være
der til tiden når vi skulle starte op på
noget. Jeg var dog med på løvfaldstur,
hvor jeg mødte nogle kajakroere lørdag
aften derude i Tange, og fik lov til at
prøve en kajak. Det var faktisk Tove,
som jeg kendte i forvejen, som også
havde snakket en hel del om kajak. Så
fik jeg lige lov til at prøve hendes kajak,
og så vidste jeg godt, at næste sæson 2001 - så skulle jeg til at ro kajak.
Jeg kunne godt se fordelen ved, at det
var mere fleksibelt, og samtidig en meget nemmere måde at komme på vandet på. Så der startede det hele, og så
kunne jeg også godt se perspektivet i
at mine børn også kunne komme med.
Anders var klar til at komme på børneholdet året efter, jeg mener det var
dengang der var både mandags- og
tirsdagshold med Peter og Henning
som børnetrænere.
Jeg fulgte jo selvfølgelig med Anders
der, og så kom Jeppe til året efter. I
mellemtiden var jeg også selv blevet
frigivet og havde fået en vis føling med
kajakken og vandet, især vandet. Jeg
synes jeg huskede det som om jeg
væltede hele tiden. Et par år senere

kom jeg på et instruktør-1 kursus, og
synes det var spændende det der med
at give noget videre, og en måde at
dele ud af sin begejstring for kajaksporten på, nemlig ved at være instruktør.
Det gav jo også mening at få instruktøruddannelse og viden og så videre når
jeg deltog på børneholdet, for jeg fulgte
jo selvfølgelig med mine drenge på
børneholdet som hjælper, og så på et
tidspunkt så stod jeg jo der og blev
spurgt om jeg ville stå for børneholdet.
Jeg tror det var 2005 eller 2006. Det
har i hvert fald været sjovt og hyggeligt
og også en udfordring.
Der har været mange sjove udfordringer, men der har altid været rigtig god
opbakning fra forældre. Vi har flere forældre hvor børnene er startet i klubben
først, og så er forældrene kommet til
senere og har været med i mange år.
Jeg er ligt forundret hvert år hvor forældrenes entusiasme til opbakning kommer fra, men forældrene er altid meget
aktive hjælpere, så de må jo få en god
oplevelse med deres børn.
Igennem årene har der været svingende tilslutning, i nogle år har der været
lidt tyndt, så vi har kunnet slappe lidt af
og sige, vi har ikke så travlt i år. Så gør
vi så lidt ekstra ud af det med de børn
der så er. I år har vi været omkring 30
børn og unge på holdet i alderen fra 8
til 16-17 år. Der har været enkelte aftener her i sæsonen hvor de har været
der alle sammen, og så er der gang i
den, og det kan jo kun lade sig gøre
ved at der er mange hjælpere, som er
en god blanding af forældre lige fra begyndere, der ikke er frigivet endnu til
erfarne instruktører.
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Det er svært at pege på en enkelt ting
eller begivenhed som den bedste oplevelse med børneholdet, men de første
år med Kajakrally står for mig som noget virkelig fantastisk, hvor vi ikke kørte
så langt væk. Det var de nære klubber
vi arbejdede sammen med, Hobro,
Tange og Viborg. Der var god opbakning, der var et stort hold som gerne
ville med. Forældrene ville gerne med,
allerhelst ville de også ro men de ville
De har hver deres hæfte, de sætter
også gerne med og se hvad der forekrydser og går meget op i det med de
færdigheder de skal kunne klare, og jeg gik. Der har vi haft rigtig mange hyggehar oplevet børn der ligefrem græd for- lige ture med mange gode timer.
di de den dag ikke lige var klar til at få
deres armbånd og derfor måtte vente til I de sidste år af Kajakrally gav det jo
næste gang. Det er en fantastisk ople- ligesom sig selv, at så begyndte vi at
komme så langt væk at det var lidt
velse og en rigtig sjov aktivitet, og en
god måde at vise hinanden på at man
svært at finde opbakning til at komme
af sted. Der kom ikke så mange af
er blevet bedre til at ro kajak, næsten
sted, men de første 6-7 år med Kajakligesom at få en præmie.

Helt fra starten af har det overrasket
mig hvor sjovt det har været at arbejde
med PaddlePower, børneaktiviteten
med uddeling af armbånd, og det system med hæfter, der holder styr på
hvor langt de er nået. Jeg syntes det
var lidt pjat, ville børnene overhovedet
have de bånd, men et er jo en fest når
jeg kan uddele nye armbånd.

Præmieoverrækkelse ved Kajakrally
14
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rally var virkelig fantastiske fordi det
hele foregik så tæt på.

senest til generalforsamlingen til foråret.

Faktisk bredte interessen sig også, for
på et tidspunkt var jeg på børne- og
unge temaet ved DKF’s årsmøde og
holdt et kort oplæg og viste billeder om
Kajakrally, og fortalte hvad vi gjorde for
at give inspiration til andre. Det var der
meget god respons på. Der var også
opbakning i DKF’s magasin med flere
artikler og beskrivelse af vores stævnedatoer.

Min start som instruktør fandt vist sted
omkring 2005 hvor jeg startede med at
komme på instruktør-1 kursus, og det
forpligtede jo ligesom og så måtte jeg
jo hellere hjælpe med nogle begynderhold og så videre. Siden kom jeg til at
står med ansvar for nogle begynderhold, men det var først efter 2012 hvor
jeg var på EPP3 og instruktør-2.

I det hele taget, det der driver lysten til
at instruere og introducere nogen til
kajaksporten, det er at se nogen komme først på sæsonen og første gang
sætte sig ned i en kajak og tænke, det
her det går aldrig, og nogen vælter lige
med det samme. Og så senere på sæsonen se dem tage af sted i godt humør i næsten al slags vejr, og på den
måde se folk vokse med opgaven med
at tæmme kajakken. Med børn er der jo
direkte afregning, keder de sig med
kajakken, så gider de ikke mere, men
er det sjovt er de ikke til at stoppe igen.
Jeg må indrømme at jeg får overvælFor lige at runde børneholdet af, så har dende respons både fra voksne og
jeg officielt meddelt at jeg ikke står i
børn selv om jeg ikke selv hverken ror
spidsen for børneholdet mere. Den be- særlig stærkt eller i de svære kajakker,
slutning har jeg gerne villet tage et par men jeg må jo give dem et eller andet
år, altså giv det videre til nogle andre.
de føler de kan bruge. Det er nok fordi
Jeg synes stadig det er sjovt, men jeg
jeg trods alt er lidt stædig, og ikke vil
synes ikke jeg kan blive ved med at
give op når jeg forsøger at lære noget
gøre det spændende, og jeg har ikke
fra mig.
længere den samme entusiasme omkring det.
Jeg har jo hele tiden synes at vi skulle
være bedre som instruktører. Så kom vi
Jeg synes det nu er tiden til at nogle
jo på den her instruktørsamling i Kerteandre prøver at tilføre noget nyt. I år
minde i 2012 tror jeg, hvor Tommy,
har der været rigtig god opbakning fra
Bruno, Jørgen Lang og jeg var af sted.
forældre, hjælpeinstruktører o.s.v, så
Vi fik en masse inspiration, og der
der er nu et hold på fire som indtil vide- mødte vi Per Spejder og han fik os sat i
re danne et udvalg, der står for børne- gang dels med vores egen udvikling
roning, og på et tidspunkt bliver de nok dels med instruktørudvikling i klubben.
enige om hvem af dem der står i spid- Han overbeviste os om, at vi kunne
sen. Men det er der nok en afklaring på godt selv uddanne instruktør-1’ere. Nu
Men det har vist sig at det er lidt svært
at få unge og deres forældre til at bakke op om ekstra aktiviteter som Kajakrally, PaddleBattle Cup, ture og overnatning i klubben og sådan nogen ting.
Pinseturen har derimod hele tiden været en succes lige siden vi startede den.
Det var virkelig et godt koncept vi der
fik udviklet. Det kunne børn og forældre
ligesom overskue at tage den der anden pinsedag og prioritere den. Der har
været god tilslutning, og det har været
hyggeligt.
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var vi jo instruktør-2 nogle af os. Jeg
var noget skeptisk, og jeg ville gerne at
vi kunne give dem noget mere, men så
fandt vi ud af det der med at Per han
kunne så komme en dag om foråret.
Det har han så gjort en 4-5 gange, faktisk siden 2012. Der har han så kommet en gang i april måned og har sparket os i gang, givet os nogle tips og
triks og udfordret os, og det har vi så
kunnet bygge ind i vores egen uddannelse af vores hjælpeinstruktører, altså
instruktør-1’ere.
Det har så også givet nogle blod på
tanden til at komme videre, så vi nu har
haft et IPP3 kursus i klubben. Det var
godt nok lidt hårdt at få det kursus
sparket i gang, det var ikke helt let for
DKF at finde en instruktør til os, men
det lykkes. Vi har også haft et instruktør
-2 kursus her i klubben, og de har her
senere i oktober eksamen. Så vi får to
stk. nye instruktør-2’ere i år, og det er
da mere end vi har fået i mange år. Det
er Per og Henrik, der er på der. Så har
vi også 4 fra klubben, som bestod
IPP3, så de er klar til instruktørkursus
næste år.
Den 25.oktober laver vi opsamling på
begynderhold og instruktører, og det
har vi haft gennem flere år hvor folk
kan sige deres mening frit og ærligt om
hvordan det er gået i årets løb og give
os nogle input til hvordan vi kan gøre
det bedre. Vi har jo også for en 3-4 år
siden etableret en ny og lettere struktur
for voksen- begynderholdene. Vi laver
en kortere introduktion, og så får folk
roet nogle ture hen over sommeren og
får nogle kilometer på, og så afholder vi
prøver i august/september. Når folk har
været igennem det og har vist at de
godt kan de ting her, så bliver de frigivet. I år har vi på den måde fået frigivet
30 ud af de 48 vi har haft igennem begynderkurset. Det synes jeg er pænt
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mange. Der er 39 som har meldt sig ind
i klubben, og ud af dem er der så de 30
der er frigivet.
Det er ikke fordi der er dumpet nogen,
man dumper ikke, man bliver hjulpet
igennem. Det gør vi meget ud af, der er
ikke nogen der bliver sendt hjem. De
sidste mangler bare at aflægge deres
prøve fordi de af forskellige grunde ikke
har haft mulighed for at være med. Så
prøver vi bare igen til næste år. På den
måde sikrer vi at vi har et ensartet højt
niveau på vores IPP2 frigivne roere.
Der er mange ting jeg har prøvet i klubben både med børn og voksne, og jeg
har sådan set opdaget, at når jeg tager
initiativet til et eller andet nyt, så får jeg
også lov til at drible videre med bolden.
Det er da en fantastisk tillid at få, men
jeg har også spekuleret på om jeg skulle begynde at træne i at holde mund,
så jeg ikke roder mig ind i for mange
projekter. Men det hænger jo sammen
med, at jeg godt kan lide kajaksporten,
og synes det er sjovt at lære fra mig.
Jeg har virkelig fået lov til at være med
i mange sjove opgaver.
Den del af sporten jeg er mest glad for,
det er jo turroning. Jeg har også været
lidt med i handikap, men jeg har også
haft andre prioriteter, så jeg har ikke
lige haft så meget tid i år. Men handikap er jo den aften om ugen, hvor man
liger er nødt til at strenge sig lidt an,
man skulle jo nødigt sakke alt for meget bagud. Jeg plejer jo at sige, at jeg
ikke er noget stort konkurrencemenneske, men i handikappen, hvis jeg kan
se at jeg lige kan vinde et par meter fra
en og komme foran, så kan jeg godt gå
til den. Det er jo noget anderledes end
at være instruktør på et begynderhold.
Men favoritten er turroning, lange ture,
løvfaldstur og andre ture der nu måtte
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Der var vist ikke mere energi efter havneræs i januar.

dukke op. Lørdagsroning om vinteren
er også sjovt, det bliver bare til for lidt,
men jeg er med en gang imellem. Heldigvis er det jo sådan, at min kæreste,
Kirsten, hun også er kommet med i
klubben. Hun har været havkajakroer
igennem nogle år, og da vi så mødte
hinanden, så blev hun trukket ind i klubben. Det var faktisk mig selv der instruerede hende og fik hende på EPP2, så
nu er hun også turroer. Hun har lige
deltaget i Lyserød lørdag, og det er
selvfølgelig dejligt for mig at vi nu er to
der rigtig gerne vil turroning i klubben.
Det giver en anden oplevelse når vi er
fælles om interessen.

jeg kigger tilbage på den her sæson, og
for så vidt også sidste sæson, så er det
jo for lidt jeg har roet selv. Vi har heller
ikke rigtig formået at være med i turroningen som løvfaldstur og andre ture.
Jeg vil nok sige at det er den hygge der
er omkring bare det at komme i klubben, om det så er for at være instruktør
for voksne og børn eller for bare at ro
en tur, så er det den hygge og stemning
og positive ånd, der er i klubben, som
siger mig mest.

Jeg kan også godt lide at deltage i diverse kurser både for selv at blive dygtigere til at ro, men også for at kunne
blive bedre til at inspirere andre. Jeg
Sverigesturen er også en af de aktivite- har et eller andet med at jeg trives når
ter jeg sætter pris på. I år var jeg ikke
jeg laver noget som andre også kan
med, men sidste år var både Kirsten og bruge til noget.
jeg afsted. Et enkelt år har jeg været af
sted alene, men tidligere har både min Det sker selvfølgelig også at jeg får roet
ekskone og ungerne været med.
lidt havkajak. Nogen synes at det er jo
ikke rigtige kajakker, og så er der de
Der er faktisk svært at pege på hvad
der havkajakroere som synes, at turkajeg selv får mest ud af i klubben, for det jakker det er jo ikke rigtige kajakker.
er jo sådan set lidt af det hele, men hvis Jeg har hørt det fra mange sider at, det
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der det er jo ikke rigtige kajakker, og de
der turroere har jo ikke rigtig rotøj på,
de ror jo i undertøj og sådan noget, og
hvad man nu ellers siger om hinanden.
Men det giver jo bare flere dimensioner
på kajaksporten at vi har flere former
for kajakker, også polo- og kapkajakker
m.m. Vores vand ved klubben er jo ikke
havkajakvand.

sidste sommer var det den svenske
skærgård nord for Göteborg. Det var
ret fantastisk at have havkajakker med
der, og der ville jeg ikke kunne have
klaret mig i en turkajak. Det er sjovt
bare at få udvidet det der kajakunivers,
så der er jo ikke nogen kajakker, der er
mærkelige.

Havkajakkerne bruger jeg ved sommerhuset og ofte ved Studstrup ved Århusbugten, som vi bor tæt på. I sommerferien var vi ved set sydfynske øhav, og

Det var Knuds skyld
Interview med Stinne Kvist
Den mest
spændende
oplevelse jeg
har haft som
begynder, faktisk var der to,
men det ene
var roturen fra
Langå og hjem
i begynderkurset. Det var en
fantastisk tur. Dels så var det jo langt
for en begynder, en fantastisk dag med
stille vejr, medstrøm og roligt tempo, og
et par hyggelige pauser undervejs. Men
jeg har boet ude i det sidste hus på
Tebbestrupvej, og nu fik jeg set det
landskab jeg kender så godt nede fra
åen, det var bare en tillægsoplevelse.
At se Laksegården fra forsiden, i hvert
fald en side jeg ikke har set den fra før.

ste dag på begynderkurset vi roede
den tur, og at man kunne, det synes jeg
bare var skønt, selvom jeg selvfølgelig
havde fuldstændig tillid til, at når kurset
var lagt an på den måde, så kunne
man også ro turen.
Den anden spændende oplevelse fik
jeg i nærheden af jernbanebroen, hvor
en odder svømmede tværs over åen
lige foran mig. Først da jeg så den inde
ved bredden tænkte jeg, den ligger
godt nok dybt den and, men lige så
snart den kom ud kunne jeg jo se det
var en odder. Det var fantastisk, jeg tror
aldrig jeg har set en odder i naturen.

Jeg er stadig begejstret for kajakroning,
men det kan ikke rigtig ses på min rostatistik. Der mangler ganske vist nogle
af de første ture, fordi jeg kom sent i
gang med at registrere. Der var nogen
Det var sådan set romantikken i turen
der sagde til mig at ture jeg ikke havde
jeg faldt for, men også det at jeg kunne registreret kunne jeg bare lægge på
ro når jeg nu var begynder. Det var sid- min tur samme dag, men det kom jeg til
18
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at gøre forkert, så de kilometre kom
ikke med på statistikken. Dem får jeg
registreret en dag når jeg lige finder ud
af systemet. Det er mere fordi min statistik pludselig stopper, som om jeg
ikke gider ro mere. Men det er altså
Knuds skyld. Det skete fredag den 21.
september, og så var det slut med kajakroning. Det var stormen Knud, som
pludselig smækkede en garagedør ind
på min finger så den yderste spids
brækkede. Heldigvis var det ikke hele
hånden, der fik smækket. Jeg havde jo
tænkt jeg skulle have roet lidt længere
inden vinter, det har været rigtig godt
vejr til at ro, også efter stormen.

bare få nogle timer et eller andet sted
hvor de har havkajakker, og så kan du
også det.” Fint, for det var sådan set
den langsigtede plan at jeg skulle have
en havkajak. Jeg tror næste år, der gør
jeg som han siger, der finder jeg et eller
andet sted hvor de ror havkajak. Gammel Løgten, har jeg hørt, og så tager
jeg nogle timer der og køber nok en
havkajak ud til mit sommerhus. Det
ligger ved Lystrup strand, og kysten er
så smuk så smuk.

Tommy syntes dog det var en god ide
at lære turkajak, fordi så er det nemt at
lære havkajak bagefter. ”Så kan du

Jeg kendte ikke nogen i forvejen, da
jeg var på kursus, men jeg har en rigtig
god veninde, som har taget kursus her-

Der kunne jeg bare tænke mig at sejle
frem og tilbage. Der er ret fladt vand
langt ud. Kysten varierer fantastisk meget, så jeg synes det vil være lige så
Jeg meldte mig til begynderkursus fordi spændende og varieret at ro derude
jeg havde tænkt at jeg skulle ro havka- som her på Gudenåen. Der er især mejak ude ved mit sommerhus. Jeg kan
get varieret når man bevæger sig vest
nemlig godt lide at gå ud i vandet og
på, hen forbi Hevring skydeterræn.
stå og kigge ind på kysten. Jeg har også købt vaders så jeg kan komme der- Men jeg synes faktisk det er rigtig dejud hele året, og så står jeg bare derude ligt at ro på åen, det er ikke fordi jeg
og kigger ind på kysten og synes det er har tænkt at jeg vil slippe det. Det bliver
skønt. Jamen man kan jo også ro en
bare ligesom to forskellige ting. Jeg
tur, tænkte jeg, og der er faktisk andre synes også at det er så bekvemt, det er
der har havkajak derude.
her hvor jeg bor. Rart man kan tage
herned efter arbejde, og der er ikke så
Så besluttede jeg sidste år at jeg skal
meget menageri omkring det. Det er
have et kursus, jeg skal have noget
bare at tage herned og gøre det. Jeg
teknik, men med den forstand jeg hav- synes jo også det er skønt at ro i noget
de så var jeg ikke klar over, at der er
jeg ønsker, jeg elsker særligt når det er
forskel på havkajak og turkajak. Jeg
sådan noget stille vand. Bølger har jeg
henvendte mig sidste år med henblik
ikke brug for, det er ikke sportsinterespå at komme på et kursus, bare for
sen eller udfordringer der betyder noget
sent for der var ikke flere kurser. Klub- for mig. Nogen vil jo gerne have bølger,
ben oprettede et ekstra i august måstrøm og vind, så de kan øve teknikned, men jeg kunne simpelthen ikke de ken. Jeg elsker freden, det er naturen
dage, og så kom jeg på venteliste til i
jeg ror for, og så for at bruge min krop,
år. Da jeg så var hernede til informatialtså motion. Jeg sidder rigtig meget
onsmøde aften, var det en stor overra- ved computer til daglig, og det er simskelse for mig at turkajak er noget anpelthen så godt for mine skuldre at ro,
det end havkajak.
kan jeg mærke.
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nede for en 15 års tid siden, og nok
holdt med at ro for ca. 10 år siden.
Grunden til at hun holdt med at ro var
at det kneb hende at finde nogen at ro
sammen med. Så havde hun en lang
periode, hvor hun roede alene. Det
syntes hun var for kedeligt, og så holdt
hun bare. Hende forsøger jeg selvfølgelig at slæbe i gang igen. Jeg ved ikke
helt det lykkes, men vi ror nok cirka lige
langsomt, og har samme ambitionsniveau, men det var hendes udfordring
og det bliver forhåbentlig ikke også
min.
Dem jeg har roet sammen med nu, er
faktisk nogen fra de andre begynderhold, og jeg synes sådan set det er lidt
af en udfordring at finde nogen at ro
sammen med. Nogen skriver sammen
på facebook, men jeg kan jo se, at der
er mange ude at ro, som ikke har skre20

vet på facebook. Jeg kan bare se de
skriver bagefter ”vi mødtes og havde
en fantastisk tur”. Ja, men hvordan aftalte de at de skulle ud og ro sammen.
De må jo have haft et andet mødeforum. Der må jo være et andet sted de
ligesom har aftalt at de skulle det.
Der er to jeg har roet mest med her til
sidst, jeg kunne godt tænke mig at der
var flere at spille på, for det afhænger
jo også af hvornår de kan. Den ene har
skiftende arbejdstider, o.s.v. Så jeg
kunne godt tænke mig, at der var flere
at spille på så det var nemmere. Nu er
man jo begynder, så jeg har jo heller
ikke lyst til at komme ned og være
hæmsko for nogen, der skal ud og ro.
Somme tider er der jo nogen der slår
noget op, de vil gerne ro dit eller dat,
og man tænker – ja tak, men hvis de
har roet i lang tid og bare trækker der-
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ud af, og det er hvad de har lyst til, så
skal de have lov til det. Det er jo også
det I siger på kurset, man skal finde en
på eget niveau, men man ved jo kun
hvem der er på ens eget niveau blandt
dem man har roet sammen med.

ciliteter klubben stiller til rådighed, det
kan godt ske det er gammelt klubhus,
men det ligger jo fantastisk. Jeg synes
man får utrolig meget for pengene, man
kan bare gå ned og åbne, og så ligger
der alle de kajakker, jeg tænker det er
et privilegie af den anden verden. Det
Jeg kan ikke selv udtænke en bedre
er også lidt heldigt, at det her er Ranstruktur, og det er jo den måde klubben ders. Der er en passende mængde af
har mistet min veninde som medlem.
kajakker, og det er ikke sådan at man
Det kan man jo selv være bedre eller
står i kø til dem. Der er jo andre steder
dårligere til, men jeg har jo fx ikke en
hvor jeg ved at det er så populært, så
liste med navne på dem der er begyndt når jeg hører nogle af dem tale om det,
på begynderkursus i år, så jeg kan ikke så handler det mest om at de har fået
engang sende en sms til nogen. Jeg
en kajak, det er jo ikke det der er prokan ikke skrive ”hej Birte og Carl-Erik,
blemet her. Det er nogle steder i Århus,
vi var på begynderkursus sammen, og hvor det er meget populært og lidt konjeg forestiller mig at….” Det kan jeg
kurrence om kajakkerne.
ikke, for jeg har ikke deres navne og
numre.
Jeg synes faktisk det er fantastiske faciliteter. Jeg forstår godt at der på sigt
Det tænker jeg er lidt af en udfordring, skal et nyt klubhus til, det er gammelt,
og jeg har ikke så mange andre mulig- men det man har adgang til hernede, er
heder end at komme til foråret til tirsfint. Du har adgang til et klubhus, du
dagsroning, når der kommer sådan en har adgang til kajakker, det er nemt lige
opsamling for begyndere, og så se om at komme ud på vandet, og det ligger
jeg kan få etableret noget kontakt der. et godt sted.
Der er selvfølgelig også variation på os
begyndere, men når man har 4 hold, og Mit indtryk af kurset, ja først og fremvi er jo alligevel her sidst på sæsonen
mest så er jeg imponeret over folk der
mødtes på kryds og tværs til de her
ligger så meget frivillig tid i det, og er så
rotirsdage, så kunne det have været
engagerede. Jeg regner med at deres
fint med en liste med navne og telefon- motivation er at skaffe flere medlemmer
numre, eller måske en særlig begyntil klubben, det må de jo på en eller andergruppe på facebook, så man bare
den måde synes beriger dem at klubkunne starte et eller andet op. Det er jo ben bliver større, eller bliver holdt vedliret tilfældigt hvem man møder på sin
ge. Det kan selvfølgelig også være norotirsdag. Så kan man jo bare spørge
gen der godt kan lide at undervise, men
folk om de vil være med på sådan en
jeg synes der er blevet brugt rigtig, rigliste, for det skal man jo. Jeg tænker
tig mange timer af frivillige for at lave
ikke det vil være et problem, for langt
sådan et kursus.
de fleste vil vel være interesseret i at
finde nogen at ro sammen med. Men
Det har været veltilrettelagt, jeg synes
det er altså en udfordring, ikke en dårlig kursuslederen har vidst hvad vedkomoplevelse, for dem har jeg ikke haft no- mende vil nå, hvad er det vi skal i dag,
gen af på mit kursus.
hvad skal vi igennem, hvad er svagheder og hvad er styrker. Det har været et
Jeg synes faktisk det er nogle luksusfa- fantastisk godt kursus, og hyggeligt.
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Det er mit indtryk at man hygger sig
meget i klubben, mange der har venner
de mødes med sammen med kajakken,
så roklubben bliver en stor del af deres
liv. Jeg var med til afslutningsfesten, og
det var vældig hyggeligt. Det var med
romsmagning, og jeg deltog selv om
jeg ikke drikker rom. Jeg tog tre dråber
af hver og fik bare konstateret at jeg
ikke er romdrikker. Men det var et godt
arrangement og folk havde det sjovt
med prøvesmagning, og igen et arrangement hvor nogen har stået og lavet
mad, dækket bord og så videre. Stor
respekt for alt det frivillige arbejde.

fra. Det kunne jeg godt tænke mig at
blive klogere på. Hvad vælger man kajak ud fra. Jeg kender godt listen med
sværhedsgrader, som er på opslagstavlen, men synes alligevel at de varierer en del inden for samme gruppe,
eller også er det fordi jeg er nybegynder, så når jeg kommer i en ny kajak så
føler jeg mig usikker. Men det er et område jeg godt kan tænke mig at blive
klogere på.

Men nu kan jeg jo ikke komme i gang
før til foråret, selv om jeg har svært ved
at forestille mig at der skal gå et halvt
år før min finger er i orden igen. Jeg
Hvis der er noget der mangler på kurtænker da at jeg skal prøve en dag
set, så er det at blive klog på hvordan
sammen med nogle andre, jeg skal jo
det er at I udvælger den kajak I synes
ikke ud og ro i koldt vand alene, men
vi skal ro i. Jeg har i min telefon hver
det er frygtelig lang tid at vente til
gang skrevet hvilken kajak jeg har roet marts. På et eller andet tidspunkt kuni, og selvfølgelig også i rostatistikken,
ne jeg godt finde på at tage ned til lørmen jeg står bare og kigger ind i det
dagsroning, også selv om det er nogen
der skur og ved ikke hvad jeg skal ro i
der er erfarne som skal ro langt, for de
selv om jeg har roet i mange forskellikan jo bare ro, og jeg kan ro i mit temge. På begynderkurset var der nogen
po. Men jeg skal selvfølgelig ikke ud
der kunne sige, ”jeg tror næste gang så hvis det er rigtig koldt, sæt jeg vælter,
skal du ro i denne her”, men jeg kan
uha jeg skal altså ikke svømme i rigtig
ikke finde ud af hvor de har den viden
koldt vand.
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Nye klubkajakker i 2018
Af Steffen Madsen
Hvilken kajak skal jeg ro i, spørger du
måske til din næste kajaktur? Her er
nogle gode forslag. Følgende nye kajakker er nemlig tilføjet bådparken i år:

• Vajda Wildfire 50 1 stk. stabil turbåd/
begynder-båd, plast (kan anvendes
til enmands entringer

Ikke alle kajakkerne er leveret endnu,
men så kommer de lige om straks.

• K2 Fusion 1 stk. 2’er turbåd
• K2 Connect 1 stk. hurtig 2’er turbåd/
let kap

• Citius 55 1 stk. stabil turbåd/
begynder-båd
• Kape Spirit 55, Extra 1 stk. stabil
turbåd/begynder-båd

Måske du kan være heldig at være den
første som ror i en af de nye kajakker?
Derudover er indkøbt et større antal
voksen- og børnepagajer.

• Alito 2 stk. Turbåd lette roere 50-70
kg
• Citius 51 C 1 stk. turbåd
• Kape Spirit 51, Extra Light 1 stk. turbåd
• Vajda Voyageur Sport 1 stk. turbåd
Vajda ApeX 52 Sport 1 stk. turbåd

Beløbet til indkøb af kajakkerne kommer fra Randers Kommune. Til bla. at
fremme vandsport i Randers, men også
for udvikling af vores klub. Vi er selvfølgelig meget glade for støtten og det
giver os luft til, også fremover, at kunne
holde et højt niveau af vores bådpark.

• Fusion T1 2 stk. hurtig turbåd/let
kapbåd (som TCR)
• Citius 48 C 1 stk. hurtig turbåd/let
kapbåd (som TCR)
• Kape Master 46, Extra Light 1 stk.,
hurtig turbåd/let kapbåd (som TCR/
citius 44)

De fleste skader på vores kajakker sker
faktisk på land. Så vær opmærksom,
når du håndterer kajakkerne. Hjælp
gerne hinanden med, at tage dem ind
og ud fra bådehuset.
Alt for mange kajakker har skader fordi
de rammer ind i vægge og porte og
bådstativer.
Kajakkerne er 5,2 meter lange, hvilket
er en stor svingradius på vores “lille”
forplads. Det er ok, at kajakkerne bliver
slidt op, men ikke at de bliver ødelagt
pga uopmærksomhed. Så vær opmærksom når du har en kajak i hånden. Hold øje både foran og bagved.
Pas godt på dem, så de holder i mange
år.

• Vajda Ace World Cup 1 stk. kapbåd
50-70 kg
• Knysna Racing Vantage 1 stk., kapbåd 60-80 kg
•
•
•
•

Knysna Guppie 1 stk. børnekajak
Kape Mini, 1 stk. børnekajak
Sipre Thunder Kid 1 stk. børnekajak
Vajda Minisonic 2 stk. børnekajak

God fornøjelse med dem. De er købt
for at blive brugt.
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Klubmesterskaber 2018
Tid
5000 m

Plads
5000 m

Tid
500 m

Plads
500 m

Carsten Grøngaard

27.38

4

AP Nielsen

27.47

5

2.43

3

Jesper Schmidt

24.17.52 1

Nils Weis

28.20

Brian Kragh

24.17.83 2

Michael Geselle

26.43

3

2.31

1

Karian Østergaard

31.50

3

3.15

3

Heidi Grøngaard Mikkelsen

26.44

1

2.32

2

Anne Marie Østergaard

27.44

2

2.30

1

36.34

1

3.36

1

24.19.54 1

2.16

1

3.21

1

3.13

1

4.06

1

Navn
• Herrer (senior/master)

6

• Damer (senior/master)

• Herrer - begynder (senior/master)
Morten
• Ungdom - drenge (senior/master)
Anders P. Schmidt
• Ungdom - drenge - begynder (U14-U18)
Troels Weis
• Børn - drenge (U12 og yngre)
Sebastian Løkkegaard

25.08

1

• Børn - drenge - begynder (U12 og yngre)
Albert
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Kalender 2018/19
November
4.
17.
18.
23.

kl. 10 Havneræs i Horsens
Bestyrelsesweekend
Bestyrelsesweekend
kl. 19 Fuldmånetur

December
2.
6.
8.
22.
26.
31.

kl. 10 Havneræs i Ry
Bestyrelsesmøde
Julefrokost
kl. 19 Fuldmånetur
Klubhus udlejet, privat julefrokost.
Nytårsroning

Januar
6.
21.

kl. 10 Havneræs i Randers
kl. 19 Fuldmånetur

Februar
2.
3.
19.

Generalforsamling
Havneræs i Silkeborg
kl. 19 Fuldmånetur

Marts
3.
21.

kl. 10 Havneræs i Odense
kl. 19 Fuldmånetur

April
7.
19.

Havneræs Brabrand Sø
kl. 19 Fuldmånetur

Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på
www.gudenaa-kajak.dk
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Det er vel normal lørdagsstandard i Kage– og Kajakklubben GUDENAA
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To af de mange tålmodige medlemmer, der aldrig er i fokus. Skal vi lade
billedet fra RCKM af Ole og Peter være en symbolsk tak til alle de frivillige der har hjulpet ved årets arrangementer. Det er jer der sørger for at
alle vi andre kan have det sjovt på vandet. Tak for indsatsen.

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
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