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Forsidebillede   
Visionen er klar og drømmen kan fortsætte, for på årets generalforsamling blev næste 

skridt taget på vejen mod det nye klubhus. Se mere på side 17. 
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Lysglimt 
Af Flemming Drescher 

Så er 2021 
godt i gang. 
Heldigvis er 
det ved at bli-
ve mere nor-
male tilstande 
igen. Vil nok 
sige at vinter/ 
forår 2021 ikke 
har været sjov 
at komme 
igennem.   

Vi er i skrivende stund midt juni, og 
vores begynderkurser har heldigvis 
været afholdt næsten normalt i år (og 
ikke som 2020). Har hørt fra både in-
struktører og hjælpere, at alle nye roe-
re har gået til den med strakte arme og 
masser af gå på mod. Hvor er det godt 
at det er så normalt i år, så både årets 
og sidste års begyndere får mulighed 
for at få roet en masse ture inden der 
afholdes IPP prøver efter sommerferi-
en.  

Generalforsamling har vi også endelig 
fået overstået, selvom det skulle have 
været meget tidligere. Den kan der 
læses om andet sted i vores fantasti-
ske klubblad.   

Der har været god tilslutning til vores 
handicap aftener. Især efter vores fan-
tastiske tidtagere/grill mestre har fået 
indkøbt pølser og brød. Men vi kan 
sagtens være flere både til at ro, men 
også til hyggen efterfølgende. Der er 
ingen krav om at man skal ro handicap 
for at få en pølse bagefter. Så kom og 
være med.  

Sommerferieturen går igen i år til 
Högsbyn fritidscenter. Det bliver godt 
at komme derop igen og nyde klubfæl-
lesskabet på den hyggelige måde. Vi 
er kun lidt over 30 tilmeldte i år, det er 
vist det mindste hold vi har været af-
sted endnu.     

Når sommerferien er veloverstået, vil 
der blive afholdt arbejdsdag og pudse 
polere dag, datoer kommer i nyheds-
mail. Eventuelt afsluttende med grill-
hygge som der blev forsøgt sidste år 
med stor succes. Der er  

Vi skal igen i år hjælpe til i målområdet 
på plænen ved årets Tour de Gudenå. 
Så hvis du ikke skal ro løbet, vil det 
være dejligt med hjælp på dagen. 
Skriv dig gerne på listen i klubben.  

Den første lørdag i oktober, kan der 
forhåbentlig igen holdes lyserød lør-
dag, et kajakløb kun for piger. Hvor der 
er tidligere gjort meget mere ud af hyg-
ge og påklædning end der bliver roet 
stærkt. Det er et hyggearrangement, 
hvor alle piger i klubben kan deltage.  
Om eftermiddagen vil der blive holdt 
standerstrygning med kaffe og kage, 
samt forhåbentlig fest om aftenen. Det 
er vist også snart tiltrængt med en ge-
valdig fest igen. Det er dog stadig lidt 
afhængig af om alle Corona restriktio-
ner er ophævet. 

God sommer til alle. 
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Udetræning 
Af Trine Jørgensen 

I løbet at vinte-
ren har man 
kunnet se, 
høre ... og 
måske lug-
te, en lille 
flok med-
lemmer som 
trænede 
ved klubben 
hver ons-
dag. 
 

Oktober 2020, meget er lukket ned, 
man må ikke træne inde, frygten for 
at inaktiviteten skal overmande os 
lurer ... Det er her Heidi og jeg be-
slutter, at vi vil sammensætte nogle 
træningsøvelser som kan laves 
udendørs uden for mange redska-
ber, og se om vi kan få nogle klub-
kammerater med på ideen. 
 

Vi spørger på klubbens facebookside 
om andre i klubben er interesserede i 
en ugentlig træning, hvor man får sved 
på panden uanset vejr og vind. Der er 
opbakning, så er det bare at klø på. 
 

Både Heidi og jeg har erfaring med 
øvelser fra mange års træning, og det 
er faktisk en stor opgave at få sorte-
ret favorit-øvelser fra, så det ikke bli-
ver et program på flere timer. Vi har 
faktisk en intention om at skifte pro-
grammet løbende. 
 

Det ender med 17 favorit-øvelser, og 
1 hade-øvelser ... du kan selv gæt-
te ... jaja burpees – det er den hvor 
man bukker sig ned, hopper tilbage 
med benene til planken, tager et 
armstræk, hopper tilbage, rejser sig 
og hopper op med klap over hovedet. 
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 Træningen kommer hele kroppen rundt 
og får pulsen lidt i vejret, naturligvis 
efter en god opvarmning af hele krop-
pen. Selvfølgelig til hårdtpumpende 
musik, så vi motiveres til at holde tem-
po på. Serien består af 20 sek. træning 
og 10. sek. pause, 4 runder med hver 
øvelse. 
 

En træningsaften starter med at vi hen-
ter det nødvendige grej, håndvægte, 
kettlebells, pilatesbold mv. Kortene 
med øvelser skal fordeles og stormsik-
res, det er en betroet opgave, da ræk-
kefølge IKKE kan laves om fra gang til 
gang, det skal være som det plejer ... 
sådan er det fra 2. træningsdag. Og lidt 

derfor er ideen om at 
ændre på program-
met, heller ikke rigtig 
blevet til noget endnu. 
 

Opvarmning skifter 
lidt, enten en rolig start 
med pulsøvelser til 
slut, eller en mini-
tabata, hvor vi har 5 
øvelser, træner 30 sek, 
holder 10 sek pause 

med 2 runder, det er lidt mere lige på 
og hårdt. 
 

Strategien er forskellig hos deltagerne, 
nogle tager de lettere øvelser først, 
andre foretrækker at få overstået bur-
pees, og “nyde” resten af turen. Forde-
len ved denne form for træning er, at vi 

kan sætte vores eget tempo og 
vælge belastning på øvelserne i 
forhold til dagsformen. Vi er forskel-
lige og har forskellige forudsætnin-
ger, men vi får alle god træning og 
så kan vi være sammen. 
 

Vi har forsøgt at parre øvelserne, så 
der er en styrke og en puls-øvelse 
ved hver post. 
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Under træningen snakkes der ikke me-
get, men lyde er der nok af. Selvfølge-
lig pust og støn, men også diverse ud-
brud når trænings-elastikken smutter, 
sjippetovet knækker, pilatesbolden for-
svinder i blæsevejret, eller når fødder-
ne ikke gør som man fortæller dem i 
stigeøvelsen.  
 

Udstrækning er der ikke noget af, for 
nu siger eksperterne jo at man får ikke 
mere eller mindre ondt af at strække 
ud, så det må man klare til yogatimer. 
 

Vi afslutter med afspritning af udstyret, 
og bryder hurtigt op, når vinden blæser 
bliver man hurtigt kold når man har 
knoklet og svedt. 
 

Der har været få aflysninger i løbet af 
vinteren, men vejret har faktisk været 
rimelig, dog noget blæsende, og så var 
der jo lige en periode hvor vi kun måtte 
være 5, her holdt vi også pause. Nok er 
det nogle gange en kold omgang at 
komme ud af døren og afsted, men når 
først vi er varmet op og er igang, er det 
rigtig dejligt, også at mærke småregn i 
ansigtet mens vi laver maveøvelser, 
det køler så skønt. 
 

Måske vi gør det igen fra efteråret, nu 
er det tid til at komme på vandet. Tak til 
jer der bakkede op, i fik jo også os ud 
af sofaen. 
 

God ro-sæson til alle. 

1: A - Vingeøvelse med elastik (10) 

 B - Mountain Climb 

2: A - Maveøvelse, lig på ryg løft numse/ben op  (10) 

 B - Stigeløb 

3: A - Rygøvelse med vægt ud/frem 

 B - Burpees 

4: A - Squat (el. Airsquat) (20) 

 B - Skrå planke 

5: A - Baglår på bold (10) 

 B - Sjip 

6: A - Row på bænk (2x10) 

 B - Triceps på bænk 

7: A - Diagonalløft på knæ (2x5) 

 B - Kettle Bell Swing 

8: A - Biceps med elastik (20) 

 B - Hofteløft 

Programmet 
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D. 5/9 2020 Var 
jeg med til Oce-
an Race Mors 
Rundt. Vi var 
en del der ger-
ne ville være 
med første 
gang Mors Plus 
100 km blev 
afholdt. Et ræs 
uden nogen 
form for hjælp 

eller depot. Vi fik et tlf. nr. så vi kunne 
afhentes, dog uden kajak. 
 

Løbet var arrangeret af Frederik Las-
sen i samarbejde med Mors 100 Miles. 
(160 km løb på landjorden, et løb som 
han har vundet et par gange). Endvide-
re satte Frederik ny rekord, Danmark 
rundt i havkajak i sommeren 2020, 
1140 km på 18 dage. 
 

På grund af Coronaen blev løbs starten 
ændret. Den oprindelige plan var at 
starte på Kirketorvet, midt i Nykøbing 
Mors sammen med løberne, og så løbe 
de første 1000 m med kajakken (på 
vogn) ud til kysten. 
 

I stedet startede vi ved Danhostel Ny-
købing Mors. kl 10,00 og løb de ca. 30 
meter til kysten. Vi var dog kun 6 der 
var mødt op, måske pga. vejrudsigten. 
Der var lovet 9 m/s i middel vind fra W 
S/W. 
 

Ud over Frederik og undertegnede del-
tog Jacob og Casper fra Nibe, de to 
plejer at slås om 1. og 2. pladsen i de 
korte Ocean Race løb. Susanne fra 
Aarhus, erfaren roer, bl.a. tur gide ved 
Grønland, og skulle have været med 

Freya Hoffmeister rundt om Alaska i 
sommeren 2020. Sidste mand var Ru-
ne fra Thurø, ror lidt kajak og dyrker lidt 
triatlon. 
 

Vi roede mod uret rundt. Ved starten 
var der læ og vi talte om at de der 9 m/
s da vist ikke var i dag. Da vi kom fri af 
læ og godt ud i Dråby Vig kom vinden. 
En sidevind på 9 m/s, krydret med nog-
le kraftige vindbyger, kan få det sidste 
søvn ud af øjnene. Senere kom vi lidt i 
læ af Nordmors. 
 

Da vi kom til nordspidsen af Mors, var 
Frederik smuttet og han så sig aldrig 
tilbage. Ude på spidsen blev vi ramt af 
den første regn/ storm byge. De to fra 
Nibe besluttede sig for at vende om. 
Susanne, Rune og jeg roede over til 
Thy siden og gik i læ bag færgehavnen, 
fik lidt at spise, Karin havde lavet nogle 
grove surdejs boller. To af dem, fyldt 
med nutella røg ned.  
 

Af med den tynde cykel regnjakke og 
på med en kraftig rojakke og så fortsat-
te vi rundt om færgelejet, mod Thisted. 
Der fik vi virkelig kærligheden at føle. 
Bølgerne kom som pyramider på sam-
lebånd, både forfra og fra siden. Op 
over en bølge, banke snuden ned i den 
næste, op over en ny bølge, banke 
snuden ned i den næste, op over bøl, 
osv.  osv.   De næste par timer roede vi 
med den formidable hastighed af 2-4 
km/t. 
 

Da vi passerede Sennels stod Susanne 
af, hun havde fået lidt med albuen. Ru-
ne og jeg fortsatte. Efterhånden blev 
bølgerne mindre, men vinden var den 
samme. Ved Thisted efter en kort pau-

Ocean Race Mors Rundt 
Af Torben O. Ravn 
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se og to myslibar, kom vi endelig i læ 
og kunne få fart i kajakkerne. 
 

Vi var fremme ved Vilsund kl. 20,00. 
Ca. 48 km på 10 timer. Rune havde 
fået problemer med den ene skulder og 
valgte meget fornuftig at stoppe. Jeg 
spiste tre skiver rugbrød og en dåse 
makrel til aftensmad. Fik fyldt min drik-
keblære og skiftet batterier i GPS’en. 
Kl. 20,20 roede jeg under broen. Fik 
jaget nogle sæler ud i vandet. Og væk-
ket nogle fiskehejrer, der stod og sov, 
to til tre meter fra kysten. Det begyndte 
ret hurtig at blive mørkt. På med min 
nyindkøbte pandelampe, en lidt dyr 
model, med IXP en hel masse. 
 

På grund af vejret og min sikkerhed 
valgte jeg at følge Thy kysten. Var ude 
for flere nærdøds oplevelser, snittede 
et par jernpæle, var ved at vælte en 
badebro og et par bundgarn, samt en 
enkelt muslingefarm. 
 

Ved 23. tiden op af kajakken og holde 
en lille pause, igen et par myslibar. 
Kl. 23.47 kunne jeg se fyrværkeriet 
over Nykøbing, der kom den første lø-
ber i mål. Stian Andersen fra Norge. 
13.47.22. 160 km løbet på 13.47 timer 

WOW. Hurtigste kvin-
de, Katja Bjerre fra 
Klub 100 Marathon 
Danmark, klarede det 
på 17.10.39. 
 

Ca. midnat passere-
de jeg Nees Sund, 
det var godt nok 
mørkt. Kort efter ind-
traf turens eneste 
uheld. En muslinge-
banke slog roret af. 
En underlig fornem-
melse, at stå i pande-
lampens skær ude i 
Limfjorden og repare-

rer kajak med en sten. Afsted igen, 
medvind på 4-5 m/s.  
 

Kort efter begyndte min pandelampe at 
leve sit eget liv og blev noget ustabil, 
den burde være vandtæt men!!. Spæn-
dende at småsurfe på Limfjorden, midt 
om natten, i skæret af en ustabil pan-
delampe. Jeg valgte at gå ind til øen 
Lindholm. Øen med de mange grønne 
lygter, fåreøjne. Kiggede på lampen, 
ØV. Tog en hætte med en stor skygge 
på, for at beskytte lampen. Videre rundt 
om Thyholm og kunne igen surfe ned til 
nordspidsen af Jegindø. Jeg vidste at 
der var et offentlig toilet med lys og var-
me på øen.  
 

Kl. 02,00 blev natmaden indtaget, igen 
et par gode grove surdejs boller med 
nutella og en Cola, pandelampen tør-
ret. Lampen besluttede sig for at lyse 
konstant og kunne kun afbrydes ved at 
tage batterierne ud. Det passede mig 
helt fint. 
 

Ulempen ved at gå ind på en kyst med 
vind og bølger i nakke er, at man skal 
ud samme vej. De to første forsøg mis-
lykkedes, så efter at have tømt kajak-
ken for vand to gange, valgte jeg at 
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sætte mig i kajakken oppe på land. 
Overtræk på, løfte både kajakken og 
mig selv delvis op, og gå ud i vandet på 
hænderne. Det lyder ikke ret godt, og 
gav også et par ridser til samlingen. 
 

Havde ikke lige lyst til at ro i sidebølger, 
jeg havde neopren longjohn, en kort og 
en langærmet undertrøje på under ro-
jakken. Men alligevel, det ville godt nok 
være en lang svømmetur tværs over 
Limfjorden. Balancen og reaktionsev-
nen var ikke helt så god som ved star-
ten for 16 timer siden.  Så ruten blev 
lagt skråt tilbage indtil jeg kom til Mors, 
vendte rundt og roede derefter op imod 
Sillerslev havn. Bølgerne kom skråt 
bagfra, så kajakken var lidt levende på 
den strækning.  
 

Da jeg rundede havnen skete miraklet. 
Ingen vind, skyerne forsvandt og må-
nen kom frem. En fantastisk oplevelse 
at ro på en blank Limfjord, midt om nat-
ten i måneskin. 
 

Da jeg fik øje på broen blev den sidste 
pause holdt, en Cola og en ritter sport 
med nøder og rom. Efterhånden be-
gyndte det at lysne i øst. 

Jeg roede 
og roede, 
men broen 
blev ved 
med at 
være langt 
væk.  Det 
lykkedes 
dog til 
sidst at 
indhente 
den. Og på 
den anden 
side var 
der kun 5 
km til mål. Rudolf (kajakken) var blevet 
træt og begyndte at lave nogle sære 
vip, så vi måtte lige have en alvorlig 
samtale og en lille sang for at komme i 
mål. Ind på stranden og op af kajakken 
og løbe igennem målportalen 

 

Vi delte målområde med løberne ved 
Danhostel og blev modtaget med klap-
salver, alutæppe og en fantastisk god 
øl. 
 

Jeg var i mål kl. 06,20. 111 km på 20 
timer og 20 minutter. De sidste 63 km 
havde også taget 10 timer. Frederik 
havde valgt en mere direkte rute. 99 
km og var i mål kl. 00,52 efter 14 timer 
og 52 minutter 
 

Kl 07,00 havde jeg været i bad og lå i 
min sovepose. Stod op igen ca. 10,00. 
og var utrolig glad for at rotøjet lå uden-
for teltet. Det lugtede godt nok fælt. Fik 
en stor portion mysli, og gik ned til præ-
mie overrækkelsen. Kajakroerne var 
med på prøve, så vi fik ingen medaljer, 
Det er jeg egentlig også lidt ligeglad 
med JEG GENNEMFØRTE og har vun-
det håne retten. 
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Be like water, 
sagde Bruce 
Lee.  
 

Der var ingen 
tvivl i mit sind; 
jeg havde en 
stærk fornem-
melse for den 
bagvedliggen-
de filosofi og 
betydning for 
The Kung Fu 

Master. Det er ikke bare et spørgsmål 
om at kunne slå hårdt, lave akrobatiske 
moves og overvinde modstanderen - 
det handler om at være ét med situatio-
nen. Alt er forbundet - spændingen i 
øjeblikket, kraften du selv genererer og 
kraften din modkombattant møder dig 
med, modstanderens intention om at 
tage titlen fra dig, luften du indånder, 
energierne, der omgiver dig. Det hand-
ler om chi, zen og dig selv i midten af 
det hele. 
 

Da jeg var yngre dyrkede jeg kamp-
sport, og de sidste år jeg trænede, var 
det den dybere filosofiske forståelse, 
der var drivkraften i min træning. Det 
tiltalte mig, at sporten også tilbød en 
mental træning, og jeg kastede mig for 
en kort bemærkning også ud i Tai Chi, 
som jeg endda fik mulighed for at teste 
i BaiHai-parken i Beijing (dengang Pe-
king) i 1988. Det var stort at stå dér - kl 
6 en tidlig morgen - sammen med ar-
bejderklassen, der var på vej på arbej-
de, og som sædvanen tro stoppede op 
og brugte 10 minutter på dagens mor-
genrutine. Tanken om at være ét med 
mine omgivelser blev en integreret del 
af mig. 

Chi på vandet 
Be like water. Flow. Bliver det mere 
aktuelt end i en kajak? Jeg synes selv 
den lå til højrebenet.  
 

Lavt tyngdepunkt. Rotation omkring 
kroppens vertikale akse. Generering af 
kraften fra min core og forplantningen 
ud igennem arme og pagaj. Følingen 
med vandets modstand. Kroppens hur-
tige respons på overfladens krusninger 
- eller på bølgerne fra den lille motor-
båd, der tøffer forbi. Zen. Tilpas dig dit 
objekt og bliv ét med dine omgivelser. 
 

Det var sådan jeg forestillede mig mit 
møde med kajakken og Gudenåen. 
Planen var intakt, og let at forstå. Be 
like water. Men ét er teori, et andet 
praksis. 
 

Mødet med virkeligheden 

Newbie [eng; slang for nybegynder - 
kommer af New Boy]. 
 

Der er langt ned i en kajak - selv for en 
kort mand. Med 56 år på bagen er af-
stande ikke, hvad de har været. Det er 
en erkendelse, der kommer snigende. 
Man vågner ikke en morgen og tænker 
“Så for den da osse - nu skal der andre 
boller på suppen - mit bindevæv bliver 
tiltagende rigid”. Næ, det sniger sig stil-
le ind i små hverdagsgerninger. Man 
skal stå tættere på toilettet, når man 
tisser. Fødderne er længere væk, når 
de alt for korte snørebånd skal snøres. 
Selv afstanden fra tanke til handling er 
ændret.  
 

Det var den virkelighed jeg var oppe 
imod, da jeg med stive og kluntede be-
vægelser tumlede ned i kajakken… 

På vandet 
Af Thomas Hou 
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som for dælen da ikke ville forholde sig 
i ro. No mercy. 
 

Men da jeg endelige var installeret - 
som en alt for gammel Word Perfect-fil 
på en splinterny MacBook Pro 
(inkompatibel, som at bruge en ham-
mer for at få en skrue i) - fik jeg tror alt 
lagt fra land uden de store problemer. 
 

En krops massetyngdepunkt ligger po-
pulært beskrevet i højde med navlen. 
Biomekanikken definerer det mere 
præcist, men for os almindeligt dødeli-
ge, er placeringen midt i kroppen i nav-
lehøjde. Det er for mange af os et intui-
tivt center, som vi bruger når vi forfiner 
vores kropslige skills. Det var en god 
hjælp til at finde en solid groundig i 
kampsporten, og jeg bilder mig selv 
ind, at jeg stadig har en stærk be-
vidsthed om det. 
 

Men af uransagelige grunde blev mit 
massetyngdepunkt flyttet i det sekund 
jeg satte mig i kajakken. Nu sad det 
mellem ørerne. Hvad skulle det nu der? 
Det hjalp ikke at tænke over det - 
tværtimod; jo mere opmærksomhed jeg 
gav det, desto mere fastnaglet blev det 
- lige dér, mellem ørerne. Det var jo 
helt forkert. 
 

Der var travlhed på første etage. Tan-
kerne stod i kø. Den første tanke var 
“hvorfor skulle jeg nu også kaste mig 
ud i sådan noget?”. Af presserende 
årsager blev den hurtigt afløst af 
“Hvordan undgår jeg en ufrivillig og 
ufuldstændig grønlændervending?”. 
Herefter “Fremdrift?”, “Sivene kommer 
tættere på?”, “Hvorfor helvede skal han 
pløje Gudenåen tynd for vand med sin 
motorbåd - her, hvor jeg sidder og vip-
per!!!??”. 
 

Guidet af garvede, teknik-fokuserede 
og ordrige instruktører begyndte det 
stille og roligt at tage form. Jeg var 
bedst, når ingen så det. De skulle have 
set det. Tyngdepunktet faldt i takt med 
vejrtrækningen, bevægelsen kom fra 
rotationen i truncus. ARMENE VAR 
STRAKTE. Flow. I am water. 
 

Kursus for Newbies. 
Efter de første dage på kajak-kursus 
kunne vi nu fokusere på den store dag: 
Turen fra Langå til Randers. Selvom 
instruktørerne udtrykte en lille bekym-
ring over, at vi - på grund af Corona - 
ikke havde haft de samme betingelser 
for at lære kajak-roning, som man nor-
malt gør, var det ikke en aktuel pro-
blemstilling for os - vi havde intet at 
sammenligne med, så det var vel med 
god grund, at vi følte os rockerseje og 
fuldstændig parate til at møde vandet, 
da vi ankom til Langå. 
 

Det var en smuk, diset morgen. Lyset 
brød igennem tågerne og solens varme 
stråler vidnede om, at vanddepotet 
kunne slippe op, før vi nåede Randers. 
Vi fik båndene i vandet, og lagde fra 
land.  
 

Ret hurtigt kom det til mig, og jeg var ét 
med situationen: totalt fokuseret - lige 
her og lige nu.  
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 Flow, rytme, kraften kommer fra coren. 
Jeg befinder mig i mit eget space. Der 
er ingen omkring mig. Armene er strak-
te og håndens vej forbi øjnene fulgte en 
snorlige linje, og jeg mærkede årens 
lodrette bevægelse ned i vandet, hvor 
den skabte den perfekte vinkel mellem 
vand og retning - fremdrift. De tekniske 
karakterer ville have sprængt skalaen. 
Kajakken skar sig igennem vandet som 
en glo-hed kniv ville skære sig igennem 
smør - eller Kærgården. I really am wa-
ter.  
 

“STRÆK ARMENE”. En myndig røst 
flår mig ud af rytmen. Hvor fik han den 
megafon fra? 

 

Jeg bliver som Scotty fra Startrek bea-
met tilbage til virkeligheden, og lander 
på vandet mellem Langå og Stevnstrup. 
“Rolig nu. Tag dig tiden til at lære det. 
Det er nye skills, der skal trænes. En 
sport, hvor man sidder ned. Mærk van-
det. Forfin teknikken. Træk vejret”. Livet 
handler om balance, ligesom det gør i 
en kajak - og ikke mindst en balance 
mellem mental støtte, guidning og kor-
rektion. Jeg var bragt ud af balance, 
men jeg genvandt den uden at kysse 

fisk.  
 

Middagsmaden blev indtaget ved plad-
sen ved Stevnstrup. Det var tiltrængte 
kalorier, der blev hældt indenbords, og 
jeg var mere end klar, da vi pakkede 
sammen og begav os ned mod vandet 
igen. Troede jeg.  
 

Min undergang 

Smidigheden er som tidligere nævnt 
gået tabt over årene. Førhen kunne jeg 
gå i split og spagat uden at rødme. Nu 
kan jeg ikke nå noget som helst, når jeg 
sidder på et gulv - eller i en kajak. 
Det var derfor heller ikke uden en klas-
sisk rookie-mistake (begynderfejl), da 
jeg tiltede rundt i vandkanten - før vi 
overhovedet var nået ud på vandet. 
Under optimale forhold har jeg masser 
af selvindsigt og selvironi. Det var ikke 
optimale forhold, så stoltheden led et 
lille knæk for den før så adrætte idræts-
mand. Hvad jeg ikke vidste på det tids-
punkt var, at netop dette sted senere 
skulle vise sig at være mit kajak-

mæssige nemesis. 
 

Vi tilbagelagde resten af turen i et pas-
sende tempo, og ankom til kajakklub-
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ben i godt humør. Veltilfredse med da-
gens svendeprøve. De sidste informati-
oner om livet i klubben, vores rettighe-
der og muligheder og ikke mindst vores 
pligt til at passe godt på udstyret og 
hinanden blev leveret i en lind strøm, 
og godt fyldt op på øverste etage lan-
dede jeg i sofaen derhjemme, og gled 
ind i en behagelig søvn, hvor jeg drøm-
te om de store, åbne vidder i Alaska - i 
kajak, naturligvis. 
 

Genopfriskning - og min anden un-
dergang. 
I skrivende stund er det gået det meste 
af et år. I Corona-times føles det som 
dekader. I maj 2021 fik jeg mulighed for 
at komme med på Langå-Randers tu-
ren igen. Sidste sæson var udover Co-
rona præget af logistik-udfordringer og 
kærestetid, så det blev ikke til mange 
ture på vandet. Derfor var det med sto-
re forventninger og en lille smule æng-
stelighed, da jeg trillede mod Langå 
sammen med det nye hold kursister for 
at gentage turen.  

 

Lørdag den 15. maj 2021 vil ikke gå 
over i historien for et smukt og imøde-
kommende forårsvejr. Det silede ned, 
og temperaturen kunne klokken 9 lige 
præcis snige sig op på 9 grader. Men 
datoen får alligevel en plads i mine eg-
ne historiske optegnelser. Det var den 
dag jeg skulle genbesøge mit nemesis. 
 

Trods igangværende arbejde ved an-
lægspladsen ved Langå Kajakklub, 
kom vi sikkert på vandet og begav os 
ud på den lille rejse mod Randers. Det 
gik overraskende fint, og jeg fandt hur-
tigt rytmen, og havde overskud til at 
øve teknik. Be like Water. Endnu en-
gang kunne jeg konstatere, at instruk-
tørerne altid kiggede væk, når jeg ube-
sværet og adræt skar mig igennem 
vandet, og kun så mig i de ultrakorte 
øjeblikke, jeg afveg fra standarden.   
 

Stevnstrup. Skyerne trak sammen, jo 
tættere vi kom. Kørerne på markerne 
så pludselig ikke gumle-rare ud, men 
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fik spidsere horn og røde, skulende 
øjne. Fuglenes forårssang blev til en 
øredøvende, infernalsk larm og de små 
krusninger på overfladen fik hajtænder. 
Mit massetyngdepunkt bevægede sig 
for hvert tag længere og længere væk 
fra sit sted bag navlen op mellem ører-
ne. Derfor var det også med ekstra stor 
selvtilfredshed, at jeg kom ud af kajak-
ken uden uheld. Og det var med endnu 
større tilfredshed, at jeg efter frokosten, 
igen gled ud ud på vandet, mens jeg 
med et smil på læben tænkte “Du fik 
mig første gang, Stevnstrup - men nu 
er du besejret”. 
 

Mens jeg høfligt ventede på de sidste, 
valgte jeg at kaste anker ved en af de 
små bådebroer. Det gjorde mig til et 
yndet tilholdssted for andre ventende, 
og da vi var klar til afgang, kunne jeg 
med overskud sende mine medkursi-
ster afsted med et lille skub og et over-
skudsagtigt “pas på dig selv”. Måske 
hørte de højere magter det som hov-
mod, for da agterenden af den sidste 
kajak var væk, og jeg selv skulle lægge 
fra, ramte lynet. Massetyngdepunktet 
havde forladt Stevnstrup, og havde 
sendt mig ud på en kanalrundfart af 
hidtil usete dimensioner. Jeg præstere-
de en ufuldstændig grønlænderven-
ding, og lå nu i det kolde vand, mens 

jeg kastede eder og forbandelser i ret-
ning af samtlige guder - Neptun inklu-
siv. Be in water. 
 

Mens jeg lå der og sugede vandmas-
serne til mig kunne jeg mærke noget 
hårdt ramme min ene fod. Jeg kiggede 
i kajakken og kunne konstatere, at 
fodsparket manglede. Ilddåb. Heldigvis 
fik jeg hurtigt lokaliseret det på bunden, 
og fik det samlet op med foden, og med 
god hjælp fik vi monteret den på sin 
retmæssige plads. 
 

Massetyngdepunktets tilbagevenden 

Modgang kan have mange ansigter. 
Heldigvis er det relativt let at gennem-
skue, hvad modgangen består af i en 
kajak. Her er jeg ikke offer for en sam-
mensværgelse eller udfordret af samar-
bejdsproblemer. Fingerne peger i én 
retning - mod mig selv. Jeg ved, at det 
er mine egne skills, eller mangel på 
samme, der er nøglen. Det er her pro-
blemet ligger, og det er her løsningen 
ligger. Derfor var den primære udfor-
dring for mig på resten af turen, at få 
genetableret massetyngdepunktets 
placering, før jeg kunne rette opmærk-
somheden mod kroppens rotation, de 
strakte arme og fremdriften. Jeg ved, 
hvad jeg skal øve mig på resten af den-
ne sæson, og hvad der skal sidde på 

rygraden, før jeg køber 
billetten til Alaska. Det 
kræver vedholdenhed 
og accept af at fejle, 
men jeg er klar til ud-
fordringen - og til at 
genbesøge mit neme-
sis. 
 

Be like water. Don’t 
drink it if fish pee in it. 
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Der uddeles km pokal for 2020 

Herrer: Johnny Schmidt.  
Kvinder: Anne Mette Bering.  
Begynder: Anastasia Novikova. 
 

Jørgen Lanng fik jubilæumsnål overrakt 
af Flemming efter 25 års medlemskab. 
 

1. Valg af dirigent. 
Carsten Grøngaard foreslås. Han væl-
ges. Generalforsamlingen er indkaldt 
lovligt jfr lovene. Generalforsamling 
skal afholdes i januar eller februar. Af-
holdes i juni pga pandemien. Der er 
ingen bemærkninger hertil. 
 

2. Formandens beretning. 
Så er vi efterhånden gennem det un-
derligste år jeg nogensinde har været 
med til i mit lange medlemskab af Kano 
og kajakklubben Gudenå. 

2020 startede godt. Vi fik afholdt vores 
havneræs. Masser af kajakker på van-
det og en god dag. Generalforsamling 
blev vel overstået, uden de store 
sværdslag.  
 

Så ramte pandemien, og alt blev fra 
dag til dag ændret.  Klubhuset blev luk-
ket. Begynderkurser blev udsat. Handi-
cap blev udsat. Alle vores faste arran-
gementer blev aflyst.  Sommerferietu-
ren til Högsbyn blev aflyst.  
 

I august måned fik vi lov at åbne lidt op 
igen. Begynderkurser blev afholdt i no-
get amputeret udgave. Der skal lyde en 
kæmpe tak til instruktører, hjælpere og 
begyndere, for at bevare lysten og tro-
en på det hele kunne lade sig gøre. Vi 
fik afholdt klubmesterskaber for en me-
get lille flok. Tour de Gudenå blev af-

Generalforsamling 21/06-2021 
Referent Jørgen Lanng 
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holdt, uden vi var involveret på land. Vi 
havde roere med på alle 3 distancer. 
 

Lyserød lørdag og standerstrygning 
fest blev aflyst pga. forsamlingsforbud. 
Vi fik strøget standeren ved et hyggeligt 
arrangement om eftermiddagen.  
 

Julefrokosten blev aflyst og klubhuset 
lukket helt ned igen hen over vinteren. 
Så en meget anderledes sæson.   
 

Jeg er glad for at så mange medlem-
mer har roet så mange kilometer. Nem-
lig 64308 km på 4956 ture svarende til 
gennemsnitlig 12,97 km pr tur.  
 

Jeg vil slutte af med at takke bestyrel-
sen for det rigtig gode samarbejde vi 
har haft gennem hele året. Jeg glæder 
mig til det videre samarbejde. Også en 
kæmpe tak til instruktører, hjælpere og 
alle de som har lagt frivilligt arbejde i 
klubben. Dejligt at vi sammen kan få 
klubben til at fungere. 
 

Jeg glæder mig over at resten af 2021 
ser ud til blive mere som det plejer. 
 

Formandens beretning godkendes 

 

3. Eventuelle beretninger fra udvalg. 
 

Børneholdet 
Flemming oplæste beretning fra børne-
holdet. 
 

Vi mødes hver mandag fra 17.45 til ca. 
20.30, hvor vi er sammen med en mas-
se sjove børn. I dag har vi sæsonafslut-
ning for ungerne. Sidste dag før som-
merferien er altid store legedag. Alle 
skal i en svær kajak, og det er ikke helt 
rigtigt før man prøver at kæntre.  
 

Vi sluttede efterår 2020 af med en 
kæmpe flok børn. Nok omkring 30 børn 
har haft deres gang på holdet. Et gen-

nemsnitligt fremmøde på ca 20. Der var 
gang i den hver mandag, men heldigvis 
med en sammensætningen af børn, 
som gjorde det relativt let for os at dele 
børnene op. Mange forældre har roet 
med. Rigtig godt bla. mht. sikkerheden. 
 

Vi var nervøse den første dag i svøm-
mehallen. Kommer der overhovedet 
nogen? Det gjorde der heldigvis, også 
nogle nye børn. Vi har mistet nogle, 
men der er kommet lidt flere til. Alders-
sammensætningen og niveaufordelin-
gen i år er anderledes end sidste år. Vi 
har en meget større spredning. Dette 
giver lidt udfordringer, da vi så er nødt 
til at være to instruktøren på de helt 
nye, og dermed ikke kan lave et mel-
lemhold. Stor tak til Michael for trofast 
at møde op hver mandag og hjælpe 
Kurt med at træne de større børn, der 
gerne vil ro nogle ekstra kilometer.  
 

I år har  nogle forældre været på be-
gynderkursus. Dem håber vi at se om 
mandagen fremover. Indtil videre har vi 
primært lavet makkerredninger med de 
nye forældre. Altså os der redder dem. 
 

Mandage er altid præget af en masse 
larm og ballade, men det er altid af den 
gode slags. Det er glade børn, som har 
det godt sammen. Der har ikke været 
episoder, hvor det har været nødven-
digt at skride ind. Det gælder alle år 
hvor vi (Kurt, Magnus og Thomas) har 
stået for det. Det er vi faktisk lidt stolte 
af.  
 

For ganske nylig har vi introduceret 
børnehandicap. Mest for afvekslingens 
skyld, men også for at få lidt fart og 
spænding ind i det. Banen er knap så 
lang som onsdagsudgaven. Det er en 
runde om den store sivø. Vi gør heller 
ikke helt som til rigtig handicap, idet 
ungerne starter på samme tid. Men de 
får individuelle tider. Kurt har en drøm 
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om, at de bliver så motiverede, at de 
kommer om onsdagen. 
 

Værftet 
Holdet består af 4 personer. De har alle 
været på kursus. Det går stille og roligt. 
Alle medlemmer opfordres til at passe 
godt på materiellet. 
 

Begynder 
Usædvanligt år. Men det lykkedes på 
trods. Kurserne er gennemført. Vistnok 
30 har meldt sig ind. 
EPP 2 i 2020 blev ikke gennemført, 
men vi kommer stærkt igen i 2021.  
Flere har meldt sig til instruktørkursus. 
Det ser lovende ud.  
Tak til alle fra begynderudvalget. 
 

Bådudvalg 
Der er kommet 4 nye både betalt af et 
tilskud fra Randers Kommune 

 

Polo  
Det går stille og roligt. Har deltaget i 
havnedag som et led i ”Bevæg dig for 
livet” 

Livredder 
Det går fint. Der er uddannet flere nye 
livreddere. 
 

4. Kassereren forelægger det revide-
rede regnskab for godkendelse, og 
derefter budgettet for indeværende 
år. 
Regnskab og budget fremlægges og 
godkendes 

 

5. Rettidigt indkomne forslag. 
Torben Ravn foreslår at roede km på 
ergometer ikke tæller med i kilometer-
statistikken.  
Torben vil gerne have snakken om em-
net startet. Det er vel egentlig et anlig-
gende til beslutning i bestyrelse eller 
udvalg. Forslaget trækkes tilbage og 
behandles under punktet eventuelt. 
 

Jfr. lovenes §10.3 foreslår Bestyrelsen, 
at man får et generelt mandat til at op-
tage eksternt lån op til 2 mill til finansie-
ring af det kommende klubhus. 
 
Brian gennemgår processen fra ansøg-
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ning til nu. Det har været en lang pro-
ces, som ikke er afsluttet. Klubben har 
selv kr. 1,5 mill til byggeri. 
 

Brian gennemgår forskellige scenarier 
omkring klubbens økonomi efter byg-
ningen af nyt klubhus. Det er vanskeligt 
at forudse hvordan økonomien er frem-
over, idet det afhænger af bla. antal 
medlemmer, kontingentets størrelse 
samt hvilket tilskud der modtages. Ak-
tuelt ser situationen omkring klub og 
byggeri sundt ud. 
 

Generalforsamlingen stemmer for man-
dat til at optage eksternt lån med 32 
stemmer for og 0 imod  
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontin-
gentsatser. Dette vedtages enstemmigt 
 

7. Valg af formand. 
På valg er Flemming. Han modtager 
genvalg. Flemming vælges. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Jeanett og Per. Begge mod-
tager genvalgt. Begge vælges 

 

9. Valg af 2 suppleanter. 
På valg er Peter Schmidt og Karsten 
Boll. Begge modtager genvalg. Begge 
vælges 

10. Valg af revisorer. 
På valg er Ida og Brian. Begge modta-
ger genvalg. Begge vælges. 
 

11. Eventuelt 
Torbens forslag til at ergometerroning 
ikke medtages i kilometerstatistikken er 
rykket til dette punkt. Forslaget drøftes. 
Bestyrelsen drøfter forslaget i et kom-
mende bestyrelsesmøde og kommer 
med en tilkendegivelse. 
 

Vi ser et øget antal SUP på åen. Disse 
roere henvises til at sætte i og tage op 
ved Fugletårnet.  
 

”Bevæg dig for livet” har arbejdet på at 
få lavet pontoner flere steder i åsyste-
met og på fjorden. Dette må formodes 
at afhjælpe problemet med at SUP bru-
gere og andre å brugere ofte bruger 
vores faciliteter. Der fulgte en drøftelse 
af hvem, hvor og hvordan andre må 
bruge klubbens arealer. Bestyrelsen 
opfordres til at drøfte situationen og 
komme med retningslinier.  
 

Vanskeligt at forestille sig at Kano og 
Kajakklubben udvider med SUP. 
 

Tour de Gudenå drøftes. Flemming vil 
gerne have en hjælper eller 2 til at ar-
rangere pladsen i Randers. Der er usik-
kerhed om Tour de Gudenås fremtid. 

Flemming er involveret i kom-
mende drøftelser og beslutnin-
ger herom. 
 

Dirigenten takkede til sidst for 
god ro og orden og lukkede ge-
neralforsamlingen. 
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og kager . . .  

Vær%et 
Af  Per Frank Jensen 

Eller nærmere 
reparations-
værkstedet. 
Som jeg nok vil 
kalde det.  

Værkstedet har 
nu 4 medlem-
mer, der vil 
hjælpe klubben 
med til at holde 
vores kajakflå-

de i en god driftsmæssig kvalitet.  

Vi, Finne Enevoldsen, Ebbe Pedersen, 
Peter Schmidt og jeg, er ikke uddannet 
indenfor området. Men vi arbejder godt 
sammen og ad den vej bygger vi en 
erfaring op. Er opgaven for stor, sender 
vi den videre til en af vores professio-
nelle forhandlere. Vi skal alle 4 afsted 
på kursus i arbejdet med de materialer, 
der indgår i en kajak. Men vi venter på 
at samfundet igen lukker op. 

Vi har gennem lang tid været noget 
belastet af mange små slagskader på 
vores kajakker. Men vi kom stort set 
gennem de fleste alvorlige skader in-
den Covid-19 kom og satte os noget 
tilbage. Flere af os valgte ikke at tage 
på værkstedet i perioder i det sidste års 
tid. Hvilket vi kan se af listen på Rokort.  

Det må også betyde, at medlemmerne 
bruger kajakkerne. Det er dejligt, at de 
er på vandet og dermed bliver brugt. 
Men vi kunne godt tænke os, at i må-
ske lige er lidt mere påpasselig med 
håndteringen af dem på land. Mange af 
skaderne er slagskader på kanterne af 
kajakken og dem vil jeg vurdere, at de 

opstår, når i støder ind i noget. Vi har 
desværre også haft et par store tryk-
skader efter opspænding i forbindelse 
med transport. Husk kajakken er byg-
get af et meget tyndt lag glas-/kulfiber, 
som ikke tåler meget tryk. 

Nu kan der jo også opstå andre opga-
ver på kajakkerne, så som et ror skal 
justeres eller er faldet af eller et sæde 
er gået løs osv. Ja, så glæder det også 
om at få det oprettet i ROKORT. Så 
klar vi også det på værkstedet. 

HUSK, ser i en skade/fejl eller er i selv 
kommer til at lave en skade. SÅ få den 
oprettet i ROKORT. Vi skader jo ikke 
kajakkerne med vilje. Er der noget du 
er i tvivl om, når du skal oprette en ska-
de, så kontakt mig på 20923402/
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Afsender: 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 

v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 

 Var det mon årets første tur? 


