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Lysglimt
Af Flemming Drescher
Så er der næsten gået et år
mere i klubbens historie.
Nummer 85 i
rækken siden
klubben blev
stiftet i 1935.
Og sikke et år
det har været.
Året startede
meget godt lige indtil Corona’en ramte
Danmark. Og så blev alt lavet om næsten fra dag til dag.
Vi havde i bestyrelsen mange spekulationer og snakkede meget om, hvordan vi skulle håndtere hele sagen.
Skulle vi lukke alt ned, skulle vi fortsætte som vanligt. Vi blev enige om at
lave vores eget kompromis, og lade
være åbent for at ro, dog uden bad og
omklædning i klubben. Det fungerede
for langt de fleste. Dog enkelte der
ikke helt kunne holde sig ude.
Der har ikke været meget socialt samvær hele sommeren, og vi har været
nødt til at aflyse en del af vores normale klubliv hen over sommeren, men
forhåbentlig bliver alting meget bedre
igen i løbet af næste år.
Vores begynderkurser har heller ikke
på nogen måde lignet den vanlige måde at gennemføre kurserne hen over
foråret. De blev først flyttet til juni måned, og efter følgende til august.
Der skal i den forbindelse lyde en
kæmpe tak til både instruktører, hjælpere og kursister for jeres store flexibi-

litet. Og selvfølgelig et varmt velkommen i klubben til alle jer nye, på trods
af den vanskelige start.
Årets stævner og ture har også været
meget præget af Covid-19, så der har
næsten ikke været noget arrangeret.
Dog har vi haft en lille flok seje roere
med i årets Tour de Gudenå. Vi havde
roere med på alle 3 distancer, 73 km
fra Silkeborg, 42 km fra Ans og 20 km
fra Ulstrup. Anstrengelserne gav en
sølvmedalje af sig til Karma Bjerrum
Christensen. Super flot.
Selv årets Sverigestur blev aflyst pga.
situationen til stor frustration for en del
af klubbens medlemmer. Håber selvfølgelig på vi kan komme afsted igen
næste år.
Børnehold er igen i år en god stor flok,
som ser ud til at hygge sig rigtig meget
når de er i klubben.
Årets klubmesterskab var en meget
stille affære med få deltagere. Men vi
havde en hyggelig eftermiddag med
masser af kaffe og kage efter de løb
som blev gennemført. Det kunne være
rigtig hyggeligt at få mange flere med.
Vi kunne i år ikke uddele klubmesterpokalen til nye roere fra sidste år eller i
år, da der slet ikke var nogen med. Der
blev heller ikke uddelt præmier til ungdoms roere, da der heller ikke var deltagere.
Nu bliver det jo så vinter igen, og det
bliver heller ikke normalt. Ikke på denne side af nytår, i hvert fald. Der kan
stadig ros masser af ture, så længe
vandet ikke er blevet stift. Men sauna
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og styrketrænings rum er stadig lukket
for brug indtil retningslinjer fra regeringen bliver lempet i forhold til afstand.

at der står et nyt klubhus lige med det
samme. Det bliver en længere proces
inden vi har nyt hus.

Og til sidst her, skal da også lige nævnes at vi endelig har fået lov til at bygge
nyt klubhus. Det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med. Vi har lavet en arbejdsgruppe der vil gennemføre projektet i de næste faser,
hvor vi skal have lavet
udbudsmateriale til
at finde ud af hvad
det nye klubhus skal
koste.
Så i må ikke forvente

Standerstrygning . . .
4
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Tur l Kanaløen
Interview med Allan Fog Kristensen
Det var en
kæmpe oplevelse for mig at
tage på den tur,
selvom den
blev planlagt
lidt spontant og
impulsagtigt
onsdag formiddag på arbejde.
Det gik pludselig op for mig at
der ikke var ret meget vind, og vi havde
jo fri dagen efter på grund af Kristi Himmelfartsdag. Jeg har aldrig set Randers
Fjord, aldrig sejlet gennem Randers
Fjord, og det har jeg ofte tænkt på at
gøre i kajak. Underligt at den ide lige
kom susende igen den onsdag formiddag hvor jeg ikke havde travlt, men nu
var muligheden der. Jeg postede lige et
opslag på klubbens facebook-gruppe
for at høre, om der var nogen der havde erfaring med Kanaløen. 17 svar senere var jeg helt tændt på ideen, og
Google fortalte mig også
at der var shelters på
øen.
Jamen så kl. 16, da jeg
fik fri fra arbejde, skyndte jeg mig hjem og pakke bilen og kajakken.
Planen var at komme ud
ad Randers Fjord og
helt til Rygård Strand.
Jeg havde sådan lige
skrevet hurtigt ned hvad
jeg skulle huske, og
selvfølgelig spurgt fru
Anja om hun ville være
chauffør for mig og kajakken. Jeg havde tænkt

mig at starte fra kajakklubben, men jeg
bor i Romalt og Flemming formand
havde skrevet at der var medstrøm udad, så jeg følte mig lidt tidspresset fordi
det det jo ville vende på et tidspunkt.
Efter et hurtigt kig på kortet fik vi smidt
havkajakken på bilen og kørte i stedet
for ned til ”den gamle krigshavn”. Det er
en lille sø omkranset af siv, som ligger
mellem kolonihavehusene og DAKA,
og der er et pumpehus hvor man kan
komme ned til vandet og ud på fjorden.
Det var med lidt nervøsitet i maven jeg
stod der ved vandkanten klokken
17.30, for jeg har aldrig prøvet det her
før med overnatning. Der var jo begrænset plads i kajakken, så jeg havde
pakket et kilo mysli og en liter mælk,
nogle gulerødder og noget vand, så
vidste jeg at jeg godt kunne klare 24
timer. Vand skulle jeg jo have med,
men hvor meget skal det lige være.
Jeg håbede at kajakken ikke sank fordi
jeg havde proppet for meget i den. Den
er heldigvis meget stabil og rolig, købt i

På vej mod Kanaløen
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Bauhaus for 3 år siden, og jeg havde
taget en lille neoprenvåddragt på inden
under, hvis jeg skulle ryge i vandet, så
kunne jeg altid svømme ind til bredden
uden at gå helt kold, og selvfølgelig
havde jeg også svømmevest på. Nå,
helt alene, for fru Anja havde travlt med
at komme hjem igen og spise ungerne
af, jamen så er der jo kun en vej nu.
Da jeg så kom ud på Randers Fjord,
var det første jeg stødte på selvfølgelig
en motorbåd, der sejlede alt for stærkt.
SHIT, nu ryger jeg i, nu kommer der
bølger, men heldigvis gik det alligevel.
Nervøsiteten blev siddende for der var
faktisk mange både på fjorden på det
tidspunkt, nok fordi det var godt vejr og
folk havde fri dagen efter. Jeg lå og
zigzaggede lidt imellem, så jeg ikke fik
de værste bølgeskvulp, men da jeg fik
lidt mere ro på og begyndte at slappe
af, så var det jo fedt, for der var jo helt
blank vand, høj sol og ingen vind. Fed
fornemmelse at se Randers Fjord fra
den side. Jeg har boet i Randers i 46
år, så det var fantastisk at tage turen
på vandvejen, bare tage det helt stille
og roligt. Jeg vidste jo at der er havn i

Uggelhuse, så hvis det ikke gik med at
ro kunne jeg stå af der og ringe hjem
for at blive hentet. Der var flere andre
steder undervejs jeg havde tænkt på
som nødstop, men det blev bare til en
lille pause i Uggelhuse inden jeg fortsatte forbi Grund Fjord, og fjorden åbnede sig mere op. Hold da op, tænkte
jeg, er den så bred. Det var fantastisk,
og der var mange ude og hyggesejle i
det gode vejr, så jeg vidst at selv om
jeg ryger i her hvor fjorden er bred og
åben, så er der nok en eller anden, der
gider hjælpe. Men det gik nu fint, der
var ikke noget at komme efter.
Tre timer senere, så var Mellerup på
den ene side og Voer på den anden, og
der vidste jeg at den der kanalø skulle
være. Jeg kunne ikke lige finde den på
mobiltelefonens kort, så jeg måtte ind
og spørge en fisker. Bare lige frem, var
svaret, og da jeg fik telefonen til at virke
igen, kunne jeg godt se på kortet, at
den jo er lang, den der kanalø. Trætheden var ved at melde sig, og jeg var
nervøs for at komme på den forkerte
side af øen, så jeg skulle til at bruge
kræfter for at ro tilbage. Jeg måtte stop-

Kanaløen
6

GLIMT nr. 2 2020

Aftenhygge
pe en af de mange sejlbåde og spørge
om de vidste på hvilken side af øen jeg
skulle i land. Til venstre, sagde sejlerkonen og pegede, og det kunne jeg da
godt se da jeg kom lidt tættere på. Der
var havnen, ombygget i 2019 kunne jeg
læse mig til, med madpakkehus og to
shelters. Fantastisk, for jeg var ved at
være træt. Solen var der stadig, men
jeg skulle ikke bruge alt for lang tid, så
ville det blive mørkere. Fedt at se jeg
havde nået målet, og var kommet på
den rigtige side.

ste jeg lige manglede, var faktisk at
fange min egen fisk til aftensmad, men
ellers var det som en drøm der gik i
opfyldelse. Jeg fik etableret et bål, varmet noget vand til kaffe og spist lidt
mysli. Så sad jeg bare der og hyggede
for mig selv.

Lidt senere gik jeg lidt rundt på øen og
ned mod havnen fik jeg en lidt sjov oplevelse. Den eneste måde at komme
her på er jo via vandvejen, og normalt
kommer man jo i sejlbåd, speedbåd
eller motorbåd, og ham der sad i sejlNy spekulation! Gad vide om shelterne båden, havde ikke set eller hørt mig
var optaget? Så kunne jeg enten vælge komme i kajakken. Han så meget overat ligge på jorden, eller ro tilbage til Vo- rasket ud og lignede et stort spørgser, hvor der også var shelters, men jeg målstegn dan han udbrød ”hvordan er
var altså træt. Da jeg trak kajakken op du kommet her?” Jeg grinede og forklapå land, kunne jeg heldigvis se, at der rede at jeg var altså kommet med kaikke var nogen. Der var kun en enkelt
jak. Sejlbåden tog videre på et tidssejlbåd inde i havnen, og de var på bå- punkt, og så var jeg alene med mit bål
den, så det var fantastisk at komme op som jeg hyggede mig med at holde
til de der shelters og se at der lå bræn- gang i. Det var en meget speciel oplede. Solen var stadig fremme, det var
velse. Solen gik ned og jeg kravlede
varmt og alt hvad jeg havde drømt om, ind i et shelter og forsøgte at sove. Det
var bare som det var der nu. Det enekunne jeg ikke, men så kunne jeg se
GLIMT nr. 2 2020
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Udbyhøj i sigte
lidt TV på telefonen med Mette Frederiksen og breaking news om coronakrise. Her var der også krise, for jeg lå ad
helvede til fordi mit liggeunderlag var
alt for tyndt, og hovedpuden var min
svømmevest, men soveposen var dejlig
varm. Jeg tror jeg fik lavet lidt for meget
kaffe over bålet, så det var nok en del
af årsagen til at jeg ikke kunne falde i
søvn.
Det blev alligevel til et par timers søvn,
og jeg blev vækket ved at høre nogen
snakke polsk eller sådan noget uforståeligt sprog, og tænkte om der er kommet nogen til øen. Jeg kunne ikke se
havnen, når jeg lå i mit shelter. Klokken
var 6 om morgenen, og jeg vaklede ud
af shelteret og så og det var to der stod
og fiskede fra dæmningen ovre på Voer
-siden. De kiggede lidt og vi vinkede
lige til hinanden inden jeg fik gang i
noget morgenmad og varmet vand til
8

kaffen mens jeg langsomt begyndte at
pakke. Vandet var fantastisk stille igen.
På vandet igen med kurs mod Udbyhøj,
der er mit næste mål. Da jeg er kommet lidt væk fra kanaløen åbner fjorden
sig rigtig meget op, cirka en kilometer
bred målte jeg den til på kortet. Jeg
holdt mig på den højre side, inde på det
lave vand. Der var ikke så mange både
på det tidspunkt, så jeg havde ikke lyst
til at ligge helt alene ude midt i Randers
Fjord. Rigtig flot solskin og flot vand.
Mens jeg roede stille og roligt og nød
det fine vejr, fik jeg en fornemmelse af
at nogen kiggede på mig, eller var det
indbildning, men da jeg skævede bagud, opdagede jeg to sæler som lå og
svømmede bag mig og stak hovedet op
en gang imellem for lige at kigge undersøgende efter mig. De blev ved med at
følge mig omkring en kilometer eller
sådan noget. Det var en fed oplevelse.
Jeg havde ikke helt styr på, hvor langt
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der var til Udbyhøj, så det
var bare tålmodigt derudaf, og lige
pludselig kunne jeg skimte
Udbyhøj
havn, og så
var jeg der jo.
Det var ved at
være middagstid, men
jeg skulle lige ro lidt længere. Der er en
stor bøje der hedder Jernhesten, og det
var mit mål at når jeg kom ud for den,
så var der varm kaffe og middagsmad.
Der er nogle små revler derude, og når
det er lavvande, er de frie, så jeg trak
kajakken op på en revle og varmede
vand ved hjælp af mit lille gasblus. Igen
en fantastisk oplevelse, og jeg måtte
lige tage nogle billeder af det. Jeg følte
mig totalt væk fra al civilisation, men i
rigtig godt humør selv om jeg var ved at
være noget sulten og tømt for kræfter.
Det var godt både at få kaffe og noget
at spise.

Jeg måtte i gang igen med sidste del af
turen mod Store Sjørup, som var næste
mål. På kortet så det ud til at være rimelig tæt på, men når der lige pludselig
begynder at komme bølger, så er det
lidt mere udfordrende. Jeg bruger ikke
cockpitovertræk, så der begyndte at
komme vand ind i kajakken, og jeg var
ved at være træt. Der var faktisk også
længere til Store Sjørup end jeg lige
regnede med. Der er sådan en ø, hvor
der er græs på, og så vidste jeg at jeg
var ved at være tæt på, hvor jeg kunne
blive samlet op. Jeg ringede til min kone, og spurgte om hun havde tid til at
hente mig. Da jeg havde ringet, fik jeg
lige tømt lidt vand ud af kajakken, så
den kunne lidt mere. En 40 minutters
tid senere havde jeg kæmpet mig gennem bølgerne til opsamlingsstedet, næsten. Det var så lavvandet at jeg lige
skulle trække kajakken 400 meter hen
over lidt tør havbund. Der røg de sidste
kræfter, men så kom fru Anja og kajakken blev smidt på bilen og jeg blev kørt
hjem, og var glad efter en god tur.

Kaffepause på sandbanken
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Frivillige i klubben
Af Flemming Drescher
Bliver endnu engang nødt til at komme med at male og rengøre klubbens areamed opfordringer til at hjælpe med at få ler. Det må gerne være 20 andre. Og
klubben til at fungere optimalt.
så videre.
Kano- & Kajakklubben ”Gudenaa” er en
klub af frivillige medlemmer. Det vil sige
at alt hvad der sker i klubben, sker på
frivillig basis. Det eneste vi betaler af
klubkassen, er udgiften til rengøring.
Alle andre aktiviteter er noget som
medlemmerne skal hjælpe med til. Det
gælder lige fra almindelig oprydning i
klubhus/omklædningsrum til polering/
vedligehold af klubbens kajakker, samt
græsslåning oprydning på klubbens
arealer.
Som det er nu, er det kun de samme
ca. 15-25 medlemmer der deltager i de
aktiviteter i klubben hvor der vedligeholdes og rengøres. Det vil være en
kæmpe hjælp for alle hvis der var måske 50 forskellige der hjælper. Vi skal
selvfølgelig ikke være 50 til at polere
kajakker, men er der 20 der har hjulpet
med at polere kajakker, skal det ikke
være de samme 20 der også hjælper

10

Det har også i år været svært at få
hjælpere til begynderkurserne, og det
er meget vigtigt for klubben og fremtiden at disse kurser kan gennemføres
på en forsvarlig måde med mange
hjælpere. Der skal også være nogen
der hjælper de nye roere videre efter
kurset, i en slags mentorordning, hvor
gamle erfarne roere tager 2-3 nye roere
med på vandet nogle gange for at give
dem en god start i klubben.
Vi afholder også nogle arrangementer i
klubben hen over året. Det drejer sig
om Havneræs 1. søndag i januar, Tour
de Gudenå maraton i september og
Lyserød lørdag i oktober. Der skal også
bruges en del hjælpere for at få de arrangementer til at fungere. Så hvis du
ikke selv deltager i arrangementet, vil
det være en kæmpe hjælp for klubben/
arrangøren hvis du så hjælper til på
land.
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Det er også disse arrangementer
hvor vi har mulighed for at tjene lidt
ekstra midler til klubben. F.eks. har vi
fået 5000kr for at stille hjælpere til
Tour de Gudenå. De penge kan jo
f.eks. bruges til at købe nyt materiel for.
Der mangler også medlemmer der har
mulighed for at hjælpe til med at reparere klubbens kajakker/ materiel. Det
bliver jo brugt rigtig meget hen over
en sæson, og det kan ikke undgås at
der sommetider sker et uheld hvor
noget skal repareres eller udskiftes.
Kan du ikke arbejde med glasfiber,
har vi heldigvis et par medlemmer
der kan vise det. Det kan også bare
være en redningsvest der trænger til
at få en ny snor i til at stamme til.
Det er små ting der skal til for at få
klubben til at fungere, men det er
meget vigtige ting. Og hvis vi ikke
hjælper hinanden allesammen,
ender det med at der ikke er nogen der gør noget. Og så er det
ikke længere en fornøjelse at
komme i Kano- & Kajakklubben
”Gudenaa”.

Billeder fra en rigtig god pudse- poleredag
den 22/8 - godt arbejde og hyggeligt samvær - en anden måde at nyde klublivet på.
GLIMT nr. 2 2020
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September gav årets begyndere mulighed for ekstra roture med instruktør hver tirsdag og
torsdag, og det fortsætter hver lørdag kl. 13 resten af vinteren. Her er Anastasia Novikova
Annette Hedegaard, Nils-Ulrik Teisner, Annette Johnsen, Alf Gaba og Mikkel Gaba klar ti
12
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Begynder 2020
Af Tommy Kjær
Det blev noget af
en logistisk øvelse at afvikle dette års begynderkurser. Det var
meningen at vi
skulle starte i
begyndelsen af
maj - sådan som
vi plejer. Holdene var sat, instruktører og
hjælpere på
plads - men så var der lige en vis corona, der spændte ben for den plan.
Plan B var så at skubbe kurserne til
juni, men som corona-restriktionerne
blev udvidet, var vi i begynderudvalget
indstillet på helt at aflyse kurser i 2020.
Der er bare lige det, at uden et årligt
indtag af nye medlemmer vil medlemstallet i klubben falde, da der er en naturlig afgang af medlemmer, der rejser
væk, eller stopper af andre grunde. Og
klubbens økonomi og dermed udvikling
er dybt afhængig af et stabilt højt medlemstal, (der i de sidste mange år har
ligget på 270 - 290 medlemmer).

g
a,
il tur.
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Så efter et møde mellem begynderudvalget (Linda, Niels-Ulrik, Søren og
mig) og Flemming besluttede vi at afholde tre kurser på tre hinanden følgende uger i august.

de fantastiske omgivelser vi ror i, for
spændte, interesserede og hyggelige
mennesker, der er ivrige efter at lære at
ro kajak. Selv beslutningen om at øve
makkerredninger i åen i stedet for i
svømmehallen, tog deltagerne rigtig
Og så skulle jeg hilse og sige at Linda pænt! Det er hyggeligt og sjovt, og man
kom på overarbejde. At få flyttet kursi- får en masse snak og grin. Og når så
ster fra forårsholdet til eftersommeren
28 ud af de 35 deltagere på kurserne
var bare så besværligt. Så kunne/ville
efterfølgende melder sig ind i klubnogen ikke, så blev der for få til at fylde ben… Det er rent win-win!
tre hold, og så måtte Linda tilbage til
dem, der stod på venteliste fra forDesværre kan vi se at lysten og inteåret… Men på trods af alt lykkedes det ressen for begynderarbejdet er dalenhende at få samlet tre hold med i alt 35 de. Instruktører og hjælpere falder fra,
deltagere - rigtigt godt arbejde!
men der er ikke nye, der træder til. Og
for at understrege det endnu engang:
På grund af flytningen af kurserne var
Det er absolut nødvendigt og afgørendet også meget svært at få hjælpere
de for vores klub, at der er nogle der
nok til at stille op. Mange havde lagt
stiller op hvert eneste år og er med til at
planer for august, ferier var blevet flyt- præsentere kajakroningens fantastiske
tet o.s.v., men det lykkedes alligevel at verden for nye potentielle medlemmer
få afviklet de tre kurser -fordi der helog dermed også er med til at sikre klubdigvis var nogle, der gerne ville tage en bens fremtid.
ekstra tørn for klubben.
P.s. Tag nu godt imod de nye medlemOg hvordan gik det så? Jo, igen kunne mer ;-)
jeg konstatere, at man bare ikke kan
undgå at blive ”glad i låget” af at være
med til at introducere kajakroningen og

Begyndervrimmel på Gudenå
14
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En tung start
Af Kim Bødtker
Jeg Kim Bødtker
og min bedste
ven Johnny
Stald er jo efterhånden kommet
lidt længere op
af alderslisten,
og tænkte det
ville være både
sjovt og sundt at
komme lidt mere
ud at røre os.
Kiloene er jo ikke
just blevet færre, og de sidder lige lidt
på mavsen. Ikke noget kønt syn. Vi
besluttede os for at leje et par havkajakker, for ligesom at komme i gang, og
fik lavet en aftale om leje af to stk. havkajakker i ca. 14 dage. Kajakkerne var
nogle ordentlige basser på omkring 28
kg og i støbt plast.

med, rugbrødder og en 6-pack, vi skulle jo nødigt dø af tørst! Familien var
blevet underrettet om vores forsinkelse,
så SOK ikke kom for at lede efter os. I
bagklogskabens klare lys kan vi nu
godt se at man skal være temmelig
kluntet, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre at vælte i sådan et
kæmpe apparat. Vi havde mange herlige ture på åen, med små stikvej og
hyggelige pauser.
Dagen kom hvor kajakkerne skulle leveres tilbage og vi aftalte at aflevere
dem i Langå. Der var modvind, og i
modstrøm fik vi os kæmpet til Langå.
Det gør vi ALDRIG mere i sådan et
monstrum, kæft det trak tænder ud. Så
meldte vi os ind i klubben og var på
kursus, det bedste kursus jeg har været
med til. Kæmpe ros til underviserne.

Nu er vi bare glade for at kunne ro når
Kajakkerne skulle hentes i Bjerringbro vi har lyst og i årevis.
og vi skule ro dem til Randers, hvor jeg
havde mulighed for at have dem til at
De bedste hilsner fra Johnny og Kim.
stå. Vi tog afsted en lørdag ved middagstid og
tænkte at vi nok var hjemme ved 18-tiden. Vi blev
dog klogere og var først i
Randers ved 21.30 tiden.
Johnny var nu lidt utryg da
han fik presset sig ned i
kajakken, og var svært
usikker på om han nu også kunne holde balancen i
sådan en "smal " tingest.
Jeg vil da nok indrømme,
at det var en hård start for
sådan nogle tyndarmede
grønskollinger som Johnny og mig. Heldigvis havHygge, vistnok…!
de vi da taget forsyninger
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Kajakferie i Plön
Af Anneme e Bering
Coronarestriktioner.
Sverige er derfor ”lukket”
land, så den
årlige klubtur til
Högsbyn er
aflyst…. Hvad
gør man så?
Helt ubærligt er
det jo, hvis vi
slet ikke kommer afsted.
Heldigvis havde jeg hørt om Plön igennem Peter fra Ebeltoft, da kajakklubben
i Ebeltoft flere gange har været dernede.
Plön ligger lige lidt syd for Kiel, ca. 4
timers kørsel fra Randers. Det er en
smuk og hyggelig by, der ligger i et område med mange søer. Ud til søen i
Plön ligger der er et smukt, gammelt
slot og byen byder på små hyggelige
restauranter langs søen, samt vandrestier, cykelruter og turbåde rundt på
søen og de tilstødende søer.

sen, fandt vi en hyggelig cafe i byen
lige ned til vandet, hvor vi fik lidt frokost. Derefter afsted til campingpladsen, hvor vi fik os indrettet i campingvognene. Drengene var gentlemen og
lod vognen med toilet gå til ”damerne”.
Køleskabene blev fyldt op med medbragte ”varer”. Levnedsmidler i pigernes, drikkevarer i herrernes…. Og den
fordeling blev der holdt skarpt øje med
på hele ferien, dog med lidt diskussion
om hvorvidt limefrugter og frosne jordbær til diverse drinks, hørte til levnedsmidler eller drikkevarer. Resten af dagen gik med hygge og en fin cykeltur
rundt om den lille sø vi boede ved.
Om søndagen fik vi kajakkerne i vandet. Det foregik med strand-indstigning
og det kan selvfølgelig godt være lidt
svært at holde balancen under sådan
en, så Jeanett blev lidt våd,- ikke én,
men to gange. Tredie gang er lykkens
gang, så vi kom alle ud på søen og fik
roet den rundt. Fra denne sø er der en
smal kanal, hvor man kan ro/trække sin
kajak igennem og komme ud til en ret

Peter G, Søren K, Jeanett og jeg
aftalte at tage af sted, så vi bookede 2 campingvogne på en campingplads ved en af de mindre søer
i området. Vi mødtes tidligt lørdag i
uge 29, smed kajakkerne på taget
af 2 biler, fik lidt morgenmad og
derefter vendte vi bilerne mod syd.
Efter et enkelt stop på motorvejen
for at spænde kajakkerne ordentligt
fast, gik det smertefrit nedad. Ingen
problemer ved grænsen, ingen køproblemer.
Vi arriverede midt i siestaen, så i
stedet for at køre til campingplad16
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stor sø. Den var vi lige ude og
kigge lidt på også.
De følgende dage, var vi hver
dag på roture i søsystemet. En
dag roede vi via den store sø
ind i et fint søsystem tæt på
byen, hvor man bl.a. roede i en
kanal igennem en by. Det var
virkelig en hyggelig tur.
Et par dage valgte vi at lægge
kajakkerne på bilerne og køre
korte stræk til andre søer i området.
Der er virkelig mange søer, mange muligheder for fint og stille rovand, da man
altid kan finde en sø, der ligger i læ.
Der er i øvrigt ingen motorbåde (udover
turbådene) i søerne, så det er dejligt
fredeligt vand.
Vi havde grill med hjemmefra, så vi
måtte selvfølgelig udnytte det. På indkøbstur til Citti i Kiel, fandt vi de lækreste lammefiletter og nogle kæmpestore
tigerrejer. Søren er en sand grillmester,
så der blev grillet til perfektion, lækkert
tilbehør fandt vi opskrifter på i diverse
blade og Peter havde styr på vinene.
Flere aftener i træk, levede vi som grever og baroner. Mums!
Inde i Plön fandt vi en lille restaurant,
der i flere sæsoner var blevet anbefalet
i Michelin-guiden. Der måtte vi selvfølgelig også spise en aften, så vi startede
cyklerne og kørte ind til byen, en tur på
ca. 5 km. Det var rigtig lækker mad,
men nok ikke en Michelin-anbefaling
værdig længere.
Alt i alt, var Plön en rigtig fin
”erstatning” for Högsbyn, når det nu
ikke kunne være anderledes. Masser af
muligheder for roture, shoppingture og
flot natur, så mon ikke vi skal prøve en
klubtur derned engang i fremtiden.
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Klubmesterskaber 2020
Af Jeane Nielsen (næsten korrekt gengivet uden redigering - næsten)

5 kilometer

Tid

Børn/Ungdom
Karma Christensen

33:27

Herrer
Anders Schmidt

24:08

Flemming Drescher

25:06

Michael Bjerrum

26:57

AP Nielsen

27:51

Peter Schmidt

30:52

Damer
Mette Christensen

33:31

Jill Andreasen

34:07

500 meter
Herrer
Anders Schmidt

1:55

Flemming Drescher

2:07

AP Nielsen

2:18

Michael Bjerrum

2:20

Nils Weis

2:21

Damer
Anna Marie Pape

2:35

Mette Christensen

2:37

Jill Andreasen

2:51
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Stresset…?
Ja sgis’me da ja.
Jeg var da hamrende nervøs for
at falde i søvn
midt i tidtagningen, for det var
godt nok langt
imellem deltagerne den dag. Man
kan roligt sige at feltet var trukket lidt
ud, god afstand mellem hver kajak.
Nå, nu skal vi være ordentlige. Det var
en rigtig hyggelig dag, men der kunne
sagtens have være mange flere. Var vi
10 deltager? Deromkring vistnok, og så
nogle tilskuere til at heppe, det hører jo
med til et mesterskab.
Der var måske gået ”corona” i folks lyst
til at deltage, men det kunne jo også
være familieaktiviteter, måske endog
konfirmation, som hindrede nogen i at
møde op.
Vejret var bestemt med os. Alle løb blev
afviklet inden det begyndte at regne, så
det passede lige med en kaffepause
inden vi kunne gå udenfor igen og dele
præmier ud. Og der var rigelig med kage, som Michael Bjerrum udtrykte det Sønderjysk kagebord når det er bedst.
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5 kilometer

500 meter

og kager . . .
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Uh, den vælter jo…!
Interviewmed Chris'an Grove Vejlstrup
Baggrunden er
egentlig at jeg
har haft lyst til
at ro kajak i
flere år, fordi
jeg synes det
ser virkelig flot
ud når man går
langs Gudenåen. Jeg har
sejlet med min
bror op ad Gudenåen, i en
lille jolle, og det er jo en helt anden måde at opleve sit nærområde på.

den første weekend og ugen efter så
den tur hvor vi skulle fra Langå til Randers. Rigtig fin fleksibilitet så jeg også
kunne være med.

Jeg har ofte sejlet med min bror i jolle.
Det er faktisk en gammel østtysk træbåd i finer, bygget til at sejle på søerne
derned for de finere østtyskere. Den
har så fået en noget mere lydløs motor
på end den havde i gamle dage, en
påhængsmotor. Vi har jævnligt været
på tur ud til kanaløen eller op ad Gudenåen. Da jeg var dreng, havde vi
også båd, og har egentlig altid været
på vandet. Ikke sådan at vi har sejlet
Jeg har aldrig rigtig fået noget gjort ved på bådferie eller med stor båd, men
det. Så her i sommers havde jeg plads bare korte hyggeture.
til det og så fik jeg langt om længe taget mig sammen til at skrive en mail og Vi havde sommerhus ved Hagenør ved
spørge, kunne der eventuelt være en
den gamle Lillebæltsbro, og der havde
plads på et begynderhold? Der gik ikke vi en lille jolle med påhængsmotor. Der
lang tid før jeg fik svar fra Linda at der er noget helt specielt ved at komme ud
var udsolgt for i år, men jeg kunne
på vandet, en anderledes oplevelse at
komme på venteliste hvis jeg var intese tingene fra vandet, og freden i det.
resseret.
Jeg har faktisk fået oplevelser med
vandet med i min opdragelse. Kajakken
Selvfølgelig var jeg det. Nu var det og- tiltrækker mig så fordi her er jeg bare
så lidt specielt i år med alt det corona. mig, det er min oplevelse alene, min tid
Så skrev hun faktisk igen, ikke så lang som jeg bestemmer over, og det er mit
tid efter, at nu havde hun en åbning,
fartøj som jeg styrer. Det er lidt ligesom
om jeg var interesseret i det. Ja da,
min motorcykel. Den er også så lille at
men kunne desværre ikke, fordi jeg er der kun kan være mig på.
sådan en 7/7-far, og det passede med
at det var den uge jeg har mine børn.
Det er ganske vist hyggeligt at være
Jeg kom på venteliste igen, og saftsu- ude med min bror, men vores tid skal jo
seme om ikke hun så skrev en gang til. passe sammen. Hvis jeg skal ro i en
Nu forløb det selvfølgelig over en
jolle, så sidder jeg jo også med ryggen
weekend, nogle hverdage og så noget til sejlretningen, det synes jeg ikke er
mere weekend, og eftersom jeg er 7/7, særlig interessant, og så bliver det med
så har jeg jo hver anden weekend hvor motor på og det er også fint nok, men
jeg godt kan, og hver anden hvor det
det med at glide ned ad Gudenåen
kan blive lidt af et problem. Men vi
fuldstændig lydløst og bare betragte
fandt en løsning hvor jeg kunne starte
naturen, bare være sammen med natu20
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ren og sammen med sig selv, det er en
helt anden oplevelse. Og så kan jeg gå
ud og hente den herude i klubbens
bådskur. Jeg behøver ikke at skulle
have fat i en trailer eller et eller andet
for at få flyttet jollen. Som medlem af
klubben er det heller ikke nødvendigt
for mig at investere i en hel masse grej
for at komme i gang med det her, når
nu klubben har en hel samling af forskellige kajaktyper jeg bare kan gøre
brug af.

jeg så heldig at se en odder, næsten
ude ved motorvejsbroen, der kom den
svømmende tværs over åen fra nordsiden. Fed oplevelse.

Jeg har roet i Coastline hele vejen
igennem kurset. Det skal jeg nok gøre
et stykke tid endnu tror jeg. Den er ikke
så frygtelig hurtig og det døjer jeg lidt
med, jeg er nok en af de langsomme,
det er i hvert fald det jeg selv ser. Også
fordi jeg synes det kan være rigtig
svært at have teknikken samtidig med
Så kom dagen så, og det var superflot at man gerne vil frem. Det er det her
vejr. Det var næste for flot til at starte i, med at få tingene til at gå op i en højefordi man bliver helt forvent til at så skal re enhed. Det er jo det der ser så frygdet sørme også være solskin og dejligt telig flot ud, når folk de kan. Det er det
varmt. Vi fik lavet noget teori og nogle
der imponerer mig, og også en af de
øvelser ude ved broen, men det væting jeg synes er fedt, naturoplevelsen
sentlige var jo at komme ud i kajakker- og komme ud og røre sig og man kan
ne. Ups, der fandt jeg ud af at min ba- de her flotte og nærmest evig endeløse
lance er måske ikke den bedste i verbevægelser.
den. Jeg tror jeg kom en meter fra broen, så røg jeg i. Jeg var lidt ude at
Min arbejdsdag foregår som produktisvømme den dag, jeg blev også hentet onsteknolog, hvor jeg tegner maskiner,
længere nede ad åen. Den efterfølgen- et stillesiddende arbejde med koncende gang gik det bedre og det endte da tration. Lige nu er jeg i gang med at
også med at jeg om torsdagen ikke var tegne noget til medicinalindustrien som
i baljen på turen og faktisk heller ikke
skal håndtere medicin inde i et rent
da vi skulle fra Langå og til Randers.
rum, så der er nogle udfordringer i forhold til hvordan man må designe sit
Det var ikke en overraskelse, da jeg
grej, så det ikke frigiver partikler. Det
faldt i første gang, det havde jeg forknirker af og til lidt deroppe, hvor kaventet. Når man sidder så tæt på van- sketten skal sidde. Derfor er det er lidt
det, og sidder så smalt, og man får vel af et frikvarter for mig at komme ud på
også vest på af en årsag. Jeg havde
vandet, når jeg sidder og koncentrerer
ikke lige fået købt sko til den dag, så
mig om tekniske detaljer til daglig.
jeg fandt nogle fliser med fødderne på
vej ind til broen igen, så jeg fik hurtigt
Jeg har også tre børn, som jeg jo aldrig
købt mig nogle sko til næste gang. Det vil undvære, men den uge hvor jeg har
skræmmer mig heller ikke at komme i
dem der er der også run på. Jeg skal
baljen, og det gode ved Gudenåen er jo have handlet ind til en hel uge fordi vi
at så langt er der jo heller ikke ind til
skal tidlig af sted om morgenen. Vi købredden. Jeg har haft en enkelt alene- rer klokken 7 og det er hentetid igen
tur efter vi har afsluttet kurset, ud til
klokken 4. På de timer der er tilbage,
motorvejsbroen og hjem igen. Det var
skal der laves lektier, der skal bades,
sent på eftermiddagen, stadigvæk godt der skal spises. Der skal også slappes
vejr og stadigvæk lyst og lunt. Der var
af også for de har jo også haft en hel
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dag hvor de giver den fuld gas, og det
gør de jo når man er en pige på 11 og
to tvillinger på 8.

begyndte at tordne lidt i det fjerne. Vi
var lidt opmærksomme på om det blev
værre, men kom alligevel på vandet og
kom videre. På vej op ad Nørreåen
Mit kursus blev afviklet i august, og vi
mod grødespærringen blev det vist for
har ikke fået EPP-prøve endnu, det
meget, for det endte faktisk med at vi
kommer til foråret. Kurset blev afholdt
måtte gå i land ved Fladbro Kro, fordi
så sent i forhold til hvad det plejer, og
instruktørerne vurderede at det ikke var
af hensyn til coronaen. Derfor blev
helt godt at være på vandet. Der stod vi
klubben nødt til at skubbe prøverne til
et stykke tid, og besluttede at vi ikke
foråret. Der er altså god tid til at øve
sig, men der bliver vist også lidt opfølg- skulle op til grødespærringen, det var
bedre at vende hjem.
ning i foråret inden prøverne afvikles.
Jeg vil gerne have været lidt mere på
vandet efter kurset, men det har jo ikke Vi kom på vandet igen men måtte op
en gang til, det var vist ikke alle der var
noget med klubben at gøre, det er jo
nået at komme på vandet, men vi måtte
min egen situation.
op igen og vente lidt ekstra inden vi til
sidst fik lov til at starte hjemturen. Og
Den sidste kursustur var jo fra Langå,
og den startede lidt senere end bereg- DA regnede det, og vi begyndere havde jo ikke overtræk på kajakken, så
net fordi der manglede elastikker til at
binde kajakkerne fast med, men der var fantasien begyndte at kredse lidt om
en der simpelthen hentede nye elastik- hvordan man ror i et badekar der langker, og så var vi videre. Der var jeg så somt blev fyldt.
med på det næste hold efter mit eget,
Det var nu ikke så slemt, men jeg hæfog det gik rigtig fint fra start med smuk
tede mig ved at det er vigtigt at huske
natur og godt vejr.
en kasket eller hat, så den lige dækker
Da vi kom til Stevnstrup og skulle indta- for øjnene, især i mit tilfælde når man
ge frokosten, kunne vi fornemme at det har briller, dem uden vinduesviskere.
Jeg havde kasketten med,
men havde ikke fået den op
efter frokosten, så jeg måtte
sidde og viske lidt med fingrene for at fjerne dug og
regn fra glassene, så jeg
kunne se nogenlunde hvor
jeg roede. Det mest åndsvage var, at jeg har gjort det
en gang før, hvor jeg havde
glemt at få kasket på i vådt
vejr. Pokkers. Bulder og
brag til trods, vi kom hjem
og det havde været en fornøjelig tur. Det er jo ikke kun
solskin der giver en god oplevelse på vandet.
Bulder og brag i Fladbro, og vi venter...
22
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Forfærdelig dag
med alt for lidt
kajakker,
gad vide hvor
langt han nåede
at ro på den
ponton?

Han skulle være gået til
Louis Nielsen…..
Eller var det med vilje Laust
Bøgild Steiner havnede ved
siden af kajakken?

Kimi Sand demonstrerer
nyt varmt tilbehør til
begynderturen fra Langå. Men det er vist ikke
så praktisk til turen
hjem i kajakken.
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Sensommer i klubben. Den andensidste onsdag med handikap i år. Roerne nåede lige at komme over målstregen inden solen forsvandt under
horisonten.

Afsender:
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
24
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