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Referat

Valg af dirigent og referent

Brian Jensen og Jørgen Lanng blev valgt.
Brian Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og derfor lovlig.

Formandens beretning
Indledningsvis vil jeg sige, at det
fortsat er med en god fornemmelse i
maven, at skulle aflægge beretning for
en klub, der hviler på et solidt økonomisk fundament, godt aktivitetsniveau
og et medlemstal, der stiger stille og
roligt.
Jeg har, i Lysglimt, løbende fortalt om
stort og små i klubben og jeg vil med
beretningen forsøge, at trække de store
- og de små - linier fra året, der gik. Jeg
vil gå lidt let hen over de mange akti-

viteter, der er sket i de enkelte udvalg.
Det vil udvalgsrepræsentanterne selv
berette om senere.
Til de større ting hører de løb og stævner, vi har deltaget i.
Kalenderåret startede med et koldt,
men succesfuldt havneræs med et meget stort fremmøde. Vinterroningen
havde også dejligt stort fremmøde af
vore medlemmer og saunaen er blevet
flittigt brugt. Der stod i hvert fald ofte
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nogle sjovt farvede flasker uden for
saunadøren lørdag eftermiddag...
Ungdomsroerne har haft et meget
aktivt år – det vil Dennis fortælle mere
om senere, men også ungdomstrænerne har fået lidt tiltrængt (ud-)dannelse gennem deltagelse i trænerkurser
i DKF-regi. Og at vore unge roere er
blevet skrappe vidner både TdG og
klubmesterskaberne om. Tak til Henrik
og Dennis for supergodt og vedholdende arbejde
Børneholdet er heldigvis en fortsat
succes, i år med Niels Ulrik, Esben og
Bruno som ankermænd – tak for jeres
indsats med den sæk lopper... Niels
Ulrik vil berette mere herom senere.
Vejret til klubmesterskaberne var ikke
særligt godt i 2008, men i 2009 var
det da helt elendigt. Fremmødet var
– vejret taget i betragtning – rigtig fint.
Og så var der for en gangs skyld kamp
om førstepladsen på herresiden. Men
selvom Henrik gav ”den gamle” kamp
til stregen trak Brian - igen-igen - det
længste strå...) - det bliver spændende
til august.
TdG blev for alle deltagere en lang sej
tur i strid modvind med en vind der
drejede fra vest over nord til øst hen
over weekenden Alle vore roere kom
igennem, men det var hårdt. Nok en
gang blev det til medalje og det var
Jeppe, der hentede en flot og meget
fortjent bronzemedalje hjem.
Vores eget Randers Marathon var
vi desværre nødsaget til at aflyse pga.
for få tilmeldte. Kun 15 roere havde
tilmeldt sig, heraf halvdelen fra vores
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egen klub. Det er foreslået, at ruten
skal ændres til 25 km og ligge ca. 3
uger før TdG, så den kan bruges som
fortræning til touren og så måske blot
invitere vore samarbejdsklubber. Det
vil vi tage op til overvejelse.
Kajakrallyet fortsatte heldigvis sin
succes i 2009 – vi afviklede arrangementet i august og igen skal der lyde
en stor tak til den vedholdende flok,
der holder gang i dette supergode
initiativ, som betyder fantastisk meget
for fastholdelsen og udviklingen af
vore unge roere.
Handicaproningen får fortsat mange
medlemmer på vandet og det er rigtig
godt at se, at det ikke bare er de
skrappe roere, der synes, det er sjovt.
Tak til tidtagere og pølsedame fordi I
trofast stiller op uge efter uge.
Kajakpolo er for alvor kommet op i
højt gear – ikke mindst takket være
Caspers fortsatte og ihærdige indsats.
De har nemlig fået egen bådpark (og
øvrige udstyr) og holder fortsat til i
Tirsdalens Skoles svømmehal (og nu
har jeg selv set det – meget underholdende sport!). Casper vil selv aflægge
beretning senere.

Andre klubaktiviteter på
og ved vandet
Begynderkurserne har igen-igen
været en succes. Tusind tak for indsatsen til alle instruktører og hjælpere.
Vi har afholdt 4 kurser og Esben vil
fortæller mere om dette senere og om
planerne for 2010. Igen er der mange,
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der har meldt sig ind i klubben og jeg
håber de alle holder ved vinteren over,
selvom denne vinter ser ud til at række
lidt ud....
En måde at få de nye roere i gang
efter vinteren er jo vores tilbud om
torsdagsroning. Det satte vi i system i
2009 og inviterede forrige års begynder
skriftligt. Det var der mange, der benyttede sig af og var rigtig glade for. Tak til
Lars, som har trukket læsset her – jeg
håber du fortsætter.
En dejlig tur til Sverige blev det også
til igen i år...
Fakkeloptoget i RandersUgen blev
desværre et ret lille arrangement, som
jeg var lige ved at aflyse. Heldigvis
gennemførte vi – og havde en rigtig
hyggelig aften - men det lave fremmøde
giver anledning til overvejelser om vores deltagelse i år. Men jeg synes fortsat
det er et flot og hyggeligt arrangement,
som jeg kun kan opfordre jer til at
deltage i.
I foråret kom DKF til klubben og afholdt deres Kajakfitness-arrangement
i klubben. Det var en rigtig god start på
sæsonen, der gav masser af inspiration
til træningen for deltagerne. Og der
bliver heldigvis en ny omgang kajakfitness til foråret her i klubben, og jeg kan
kun opfordre jer til at møde op og få
inspiration til træningen.
Der er blevet roet rigtig mange kilometre igen i år. Selvom sommeren
faldt i april...
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Vinteraktiviteterne er i fuld gang og
består som vanligt af svømning/kajakpolo om mandagen - og her skal
der lyde en tak til Lars, som styrer alt
omkring dette på fornem vis og tak
til livredderne som troligt stiller op
hver mandag. Vi har en ny vinteraktivitet på plakaten, nemlig floorball
på Vestervangsskolen om tirsdagen.
Vi har løb fra klubben og ergometerroning om torsdagen og fællesroning
kl. 13 hver lørdag. Styrketræningen i
Randers Hallen, som vi har tilbudt de
sidste mange, mange år er desværre
ikke længere muligt, da hallens center
er blevet udbygget for at matche det
nye sports-college, og vi derfor nu skal
betale medlemskab for at benytte det.
Standerstrygningen var desværre lidt
tyndt besøgt – men vejret var da også
ualmindeligt elendigt!
Året sluttede med Nytårsroning og
og igen var det en fornøjelse at se så
mange roere på vandet den dag – men
vejret var også dejligt! Igen havde Anne
Mette sørget for boblevand og kransekage – og det rakte vist fint i år...!

Stort og småt

Bådindkøb blev det også til i 2009.
Ernst leverede omsider de lovede Coastrunnere til sidste generalforsamling
- utætte ganske vist, men de kom da.
De blev byttet til et par mere tætte,
som har gjort god gavn i år. Senest
købte vi to Arrows fra Struer – hurtig
levering og god service.....Og så har vi
forresten indkøbt det længe ønskede
ro-ergometer...!

Huset er fortsat blevet plejet og passet
takket være husmester Dennis. Tak for
dit store arbejde. Senest måtte Dennis
tømme fryser og køleskab pga strømafbrydelse, men det var vist hændeligt
uheld. Praktisk dag(-e) har der været
med blandt andet en meget forskønnet gårdsplads til følge.
Bådværftets medarbejdere skal igen
have en stor tak for indsatsen – og
staben af værftsarbejdere er blevet
forøget i år. Jarl vil aflægge beretning
fra udvalget senere.
Glimt skal også lige have et par ord
med på vejen: Flot-flot-flot...Og vores
nye redaktrice er et jern til at få indhentet indlæg og opsætningen er jo
bare i orden. Ros og tak til Birgitte.
Så har vi fået nedfældet klubbens
børnepolitik, så vi nu har styr på
alle formalia omkring børne-attesterne. Randers Kommune har i øvrigt
skærpet kursen, så hvis klubben ikke
indsender en erklæring om at have

indhentet børneattester, er der ingen
tilskud at få!.
Nye bestyrelses-medlemmer, trænere,
hjælpere, der får med børn at gøre
i klubben, vil fortsat få tilsendt en
skema til underskrift fra mig.
Bestyrelsen har også i år været på
arbejdsweekend og tænkt store tanker
– det har I også kunnet læse om i sidste
nr. af Glimt.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for endnu år med sjovt og
hyggeligt bestyrelsesarbejde. I år
er der desværre to medlemmer, der af
familiære årsager, har valgt at trække
sig ud af bestyrelsen. Dem vender vi
tilbage til senere.
/Tommy
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Begynderudvalg – Esben
4 hold gennemført. Der er lavet lidt om
på konceptet, idet de enkelte kursister
skal gennemgå helt bestemte øvelser,
kaldet et færdighedskompas. Der er en
tilfredsstillende antal kursister, der har
valgt at melde sig ind i klubben.
Næste år gennemføres igen 4 hold. Der
er allerede nu venteliste. Kurserne gennemføres i ugerne 20, 22, 24 og 25. Der
er planlagt introdag i starten af maj
Ungdom
– Dennis
I 2009 har der
i samarbejde
med kajakrallyklubberne været vintertræning. Om sommeren har der været
mere målrettet træning. Det gode arbejde fortsættes.

været deltagelse i trænerkurser. Der
trænes hver mandag. Der opfordres til
at kigge på polo hjemmesiden via et
link på www.gudenaa-kajak.dk.
Danske Bank har vistnok sponseret 8
veste
Der er samarbejde med ungdomsskolen.
Man har fået lavet 2 polomål. Der har
været deltagelse i 3 stævner. Ligger nu
nr. 4 ud af 7.
Casper takkede
for al den hjælp
der er givet til
polofolket.

Beretninger fra udvalg

Huspasser -Dennis
Det går fint. Glad for at der er lavet indretning til kapbåde i den ene container.
Dennis fortsætter, hvilket alle er rigtig
glade for.
Børnehold – Niels Ulrik
Det går godt. Stor succes med teknikmærker til børnene. Mange forældre
deltager i træningen. En del nye børn
har betydet, at man regner med at niveaudele børnene.
Har ambitioner om, at levere gode roere til ungdomstrænerne.
Roser forældrene og andre voksne for
god opbagning.
Kajakpolo - Casper
Har søgt og fået en del penge sammen
med Esben. Det har betydet, at man nu
råder over udstyr til 8 roere. Der har

Materieludvalget - Jarl
K4 rep. Slår et slag for, at K 4 erne bruges. Der er købt 2 nye coastrunnere og
2 nye arrows.
Peter Laugesen, Martin Thomsen og
Heine er på vej ind i udvalget ( det er vi
alle meget glade for )
Ønsker en ny kajaktrailer
Mindede om at passe meget på vores
ofte meget skrøbelige materiel.
Svømning - Lars Toft
Råder over 7 til 8 livreddere. Vil gerne
have 3 til 4 mere, idet behov er stigende
bla. pga. polo. Hvis der er interesserede
kan man rette henvendelse til Lars.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og
derefter budgettet for indeværende
år. Regnskab og budget gennemgås.
Det så som sædvanligt meget tilfredsstillende ud. Jens maner til besindighed
og ikke alt for vilde ideer.
Jens holder som kasserer. Måske ser vi
ham fremover mere på vandet.
GLIMT #1 2010
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Valg af 2 suppleanter
Forslag til disse poster er Maria, Carsten og Flemming. Der holdes kampvalg. Marie får 24 stemmer, Carsten 19
og Flemming 24. Marie og Flemming
valgt.
Valg af revisorer.
Brian Kragh og Brian Jensen vælges.
Eventuelt.
Åse holder som rep. i friluftsrådet. Ole
Kjeldgaard overtager.
Der orienteres om planlagte indkøb af 2
ungdomskapkajakker samt 2 Alvin

Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag er kommet. Så det punkt
kom vi hurtigt over.
Fastsættelse af kontingent
Tja. Kontingentopkrævningen er sendt
ud så kontingent for 2010 er lig kontingent for 2009.
Valg af formand.
Tommy genvælges
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jens og Jarl holder. De takkes og begaves
og klappes af. Tak for indsatsen.
Der skal vælges 2 nye. Der foreslås 3 gode
kandidater Ida, Annemette, Carsten.
Der holdes kampvalg. Ida får 35 stemmer, Annemette 28 og Carsten 8. Ida og
Annemette er valgt.
12
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Der orienteres om arbejdet med etablering af ny naturskole.
Det forventes, at arbejdet påbegyndes i
maj. Visse gener må forventes i byggeperioden. Der er søgt om og modtaget

positiv tilbagemelding på, at udvidde
vores bådhus mod vest.
Carsten udnævnes til stævneansvarlig.
Han oplyser, at han gerne vil tage initiativer til dels deltagelse i flere stævner
samt i længere ture. Minder om havneræs i Skanderborg i marts, som nok
flyttes til Silkeborg.

Klubmester
blev Brian Kragh igen, igen
Således opfattet
/sJørgen Lanng

Kilometerpokaler 2009
Herrer
Finn Ethelberg, ???? km
Damer
Ida Jensen, 858 km
Ungdom
Henrik Lanng, 657 km
Børn
Stefan Mandal Madsen, 94 km
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Materieludvalgets årsberetning
Generalforsamlingen 2010

J

anuar 2009 kørte K4 Struer kajakken til Struer for
montering af nye sæder. Det blev starten på en gennemgribende renovering af kajakken, og endte med en
rigtigt flot nænsomt renoveret k4 trækajak. Dette blev
igen startskuddet for en interessegruppe til kajakken,
som havde debut med Brian Kragh og Henrik Tofte som
undervisere. Vi skulle gerne fortsætte denne interessegruppe, så vores 2 K4 kajakker kan blive brugt noget
mere. Hermed en opfordring til at I kontakter hinanden
vedr. ture. Vi har en uofficiel samarbejdsaftale med Randers Roklub, hvis der skal transporteres på deres 11 m.
trailer til andet rovand. Men opmærksomhed henledes
på at huske oat hjemtage kajakken igen efter arrangementer.
2 nye Coastrunnere blev ombyttet til 2 nye Coastrunnere
eftersom de stadig ikke holdt vandet ude. De ligger på
top 3 listen over mest anvendte klub kajakker.
Struer Arrow har været testet i klubben og der blev
14

GLIMT #1 2010

indkøbt 2 nye. De har fået gode anmeldelser af prøveroerne.
Materieludvalget blev i år udvidet med
Peter Laugesen. Vi er nu et stærkt hold
som nok skal holde styr på reparationerne. Martin Thomsen og Heine har
meldt sig som interesserede men uofficielle kajakreparatører, imens der ligger sne på golfbanen…. tak til dem.
Vi fik lavet et ad hoc-udvalg til klargøring af ny og større kajaktrailer. Arbejdet er sat i værk, så klubben hurtigt får
en ny kajaktrailer med plads til 12 – 16
kajakker, måske et stort skab til materiel, remme og bespændinger. Traileren bliver bredere og får et godt nyt
ophængningssystem. Flemming Drescher og Ejvind Ahrendsen er i dette
udvalg og sørger for opbygningen. De
sørger for at traileren vil være så stor
som muligt, så alle med kørekort og
anhængertræk kan køre med den uden
problemer med politiet…
Til sidst en løftet pegefinger. Vi ser
helst ikke uautoriseret omgang med
kajakkerne. Følg nu reglerne for kajak
håndteringen. Bring ikke de sortmærkede kajakker på ture udenfor klubben. De hører heller ikke til i et vand
fyldt med isflager. Ej
heller arrangementer
med høj risiko for
sammenstød.
Jeg stopper i bestyrelsen. Fortsætter
dog lidt endnu i
materieludvalget.
/Jarl Udsen

GLIMT #1 2010

15

KILOMETERSTATISTIK
Navn
1 Finn Ethelberg
2 Erik Sommer

16

Km
ialt
???
2492

3 Ejvind Ahrendsen

2121

4 Dennis Kristensen

1907

5 Heine Krog Christensen

1672

6 Henrik Bach Christensen

1629

7 Henrik Pedersen

1589

8 Eigil Jørgensen

1378

9 Leif Myken

1285

10 Brian Jensen

1097

11 Bruno Descours

1008

12 Flemming Drescher

998

13 Carsten Kappel Bøgh

933

14 Jørgen Lanng

890

15 Poul Ibsen-Fom

864

16 Ida M. Jensen

858

17 Hans Victor Jensen

856

18 Aase Holm

830

19 Jette Jansson

799

20 Henrik Lanng

758

21 Michael Søgaard

744

22 Lene Sørensen

716

23 Randi Fuhlendorf

701

24 Linda Lauridsen

678

25 René Fuhlendorf

676

26 Martin Thomsen

674
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27 Jeppe B. Teisner

657

28 AP Nielsen

609

29 Poul Borup-Andersen

609

30 Rita Hørfarter

600

31 Karin Nielsen

594

32 Karen Galatius

575

33 Henrik Elmose

555

34 Josias Lundager Jensen

518

35 Tove Oldam

500

36 Jill Andreassen

492

37 Daniel Descours

484

38 Peter Schmidt

460

39 Diana Jessen

432

40 Anne Marie Pape

426

41 Lars Toft Jensen

392

42 Birgit Nielsen

384

43 Susanne Roed Nielsen

362

44 Jørgen Jensen

355

45 Johnny Rosendal Møller Jensen

345

46 Joan Voss

335

47 Tommy Kjær

334

48 Kim Bruhn Andersen

327

49 Jette Fuglsang Nielsen

325

50 Lars Simesen

324

51 Freddy Mikkelsen

323

52 Maria Møller

320

53 Mogens Cuber

317

54 Niels-Ulrik Teisner

301

55 Esben Kjær Kristensen

297

84 Alexander Bering

158

56 Asger Bøstrup Kjærholm

295

85 Jan Halskov

156

57 Kenneth Jensen

286

86 Rune Højsholt

150

58 Ruth Jørgensen

280

87 Birthe Gjedsted Jensen

147

59 Bo Nedergaard

275

88 Hans Jørgen Sørensen

146

60 Heine Pedersen

268

89 Erik Amby Jørgensen

144

61 Heidi Mikkelsen

266

90 Louise Ager Goltermann Thomses

143

62 Kent Dommerby

256

137

63 Kjeld Kahr

255

91 Peder Thestrup Pedersen

64 Else Kaasgaard

248

92 Peter Laugesen

133

65 Jørgen Rasmussen

241

93 Sine Yun Midtskogen

133

66 Carsten Grøngaard

239

94 Pernille Bering

124

67 Stanley Schmücker

228

95 Iben Mikkelsen

124

68 Tove Grønkjær

227

96 Sidse Skoubo Jakobsen

121

69 Erling Kjellerup

217

97 Hans Bust Pedersen

120

70 Jon Prang

214

98 Sarina Manda Madsen

117

71 Anne Birgitte Nørgaard

211

99 Martin Winther Svejstrup

114

100 Frank Pedersen

113

101 Peter Genefke Nielsen

107

102 Esther Maria Højholt
Christensen

107

103 Christoffer Gæmelke

104

104 Flemming Kaysen

103

105 Jan Møller Madsen

98

106 John Degn Andersen

98

107 Stefan Mandal Madsen

94

108 Kim Andersen

91

109 Bo Simonsen

84

110 Jimmy Bachmann Skiffard

82

72 Jeanett Nielsen

204

73 Bodil Nielsen

204

74 Henrik Sørensen

204

75 Susanne Prang

198

76 Ulla Madsen Thau

191

77 Anne Birgitte Skjøtt

181

78 Andreas Skjæmt Andersen

181

79 Jens Duelund

179

80 Ole Kjeldgaard

178

81 Anne Grete Lillethorup

177

82 Kristine
López

174

Jensen

83 Jytte Windel Kahr

de

160
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111 Jarl Udsen

81

112 Peter Stiebitz

79

113 Louise Vendelbo Mogensen

71

114 Kurt Bendtzen

66

115 Bent Skjølstrup

65

116 Eva Søndergaard

60

117 Inge Laugesen

57

118 Rasmus Søndergaard
Bendixen

53

119 Finn Hesselmark

50

120 Signe Brandstrup Teisner

48

121 Tommy Sendal

44

122 Svend Erik Nielsen

40

123 Freddy Ilsvard Jensen

39

124 Karsten Jensen

38

125 Paw Vinther Madsen

38

126 Kent Frederiksen

37

127 Thomas Laugesen

34

128 Dorthe Mogensen

30

129 Henrik Tofte

30

130 Annika Fjeldsted Pape

28

131 Henrik Leth Jensen

26

132 Henrik Grünberg

26

133 Grete Nanna Rydder

26

134 Marc Descours Hansen

25

135 Dorte Mosbæk
Kjeldsen

24

136 Annemette Bering

24

137 Stine Baldus Pedersen

24

138 Michael Høst Damgård
Laugesen

22
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139 Line Melander Mikkelsen

20

140 Birger Buchhave Møller

20

141 Hans Ole Høgh Mikkelsen

20

142 Signe Stensgaard Kristensen

19

143 Miriam Bonde

18

144 Anne-Marie Maribo

18

145 Vibeke Descours

18

146 Anders Christian Grøngaard

14

147 Michael Andreasen

10

148 Tage Sørensen

10

149 Mette Christensen

10

150 Elsebeth Holm

9

151 Jens Binow Lassen

9

152 Steffen Wyke

9

153 Sofus Amby Jørgensen

9

154 Jesper Bisgaard Pedersen

9

155 Ingrid Bøye

8

156 Kirsten
sen

8

Hagen-Søren-

157 Knud E. Kristensen

8

158 Susie Kristensen

7

159 Gitte Kristensen

7

160 Helle Schmidt

5

161 Kasper Jensen

5

162 Celia Bach Andreassen

5

163 Rasmus Fuhlendorf

5

164 Benjamin Schmitt

5

165 Sofie Amby Jørgensen

4

Samlet antal registrerede ro-kilometer
i sæson 2009
51.664 km
Hertil kommer det antal kilometer som Finn Ethelberg har roet.
På det tidspunkt hvor bladet skulle afleveres til tryk, havde jeg endnu ikke fået at vide
hvor mange km det drejer sig om. Men at det er mange, er jeg slet ikke i tvivl om!
Hvor mange må I vente til næste nummer med at få at vide!
/redaktricen

PS: Hvor flere medlemmer har roet det samme antal km har de fået placering
efter rækkefølgen på medlemslisten. Retfærdigt?
Tja - ville det være mere retfærdigt hvis det var i alfabetisk orden?

Kajakpolo stævne
Esben ringede og fortalte at Casper havde arrangeret et kajakpolostævne i Randers i svømmehallen på Tirsdalens Skole og om jeg ikke
syntes, det kunne være en idé, at en
fra bestyrelsen (altså formanden ;-)
tog ned og så på.
Det var selvfølgelig en god ide, da jeg aldrig havde set kajakpolo før. Familien syntes også det lød spændende, så vi drog alle
afsted.

Som dommer gælder det om at
holde tungen – jeg mener fløjten
– lige i munden

Og lad det være sagt med det samme: Kajakpolo er meget underholdende at se på
– også selvom man ikke undgår at blive
våd som tilskuer. Der er fuld fart på kajakkerne hele tiden, angrebene bølgede
konstant frem og tilbage. Jeg tog et par
billeder...
Så skal der lige findes en at aflevere til.
/Tommy
GLIMT #1 2010
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Ejvind Ahrendsen
Dennis Kristensen
Heine Krogh Christensen

Henrik Bach Christensen
Henrik Pedersen
Eigil Jørgensen

Leif Myken
Brian Jensen
Bruno Descours

Flemming Drescher
Carsten Kappel Bøgh
Jørgen Lanng

Poul Ibsen-Fom
Ida M. Jensen
Hans Victor Jensen

13

15

16

17

18

27

26

25

24

Uge

Uge

Birgit Nielsen
Susanne Roed
Nielsen
Jørgen Jensen

Diana Jessen
Anne Marie Pape
Lars Toft Jensen

Jill Andreassen
Daniel Descours
Peter Schmidt

Henrik Elmose
Josias Lundager
Jensen
Tove Oldam

Rita Hørfarter
Karin Nielsen
Karen Galatius

37

36

35

34

33

Uge

Erling Kjellerup
Jon Prang
Anne Birgitte Nørgaard

Carsten Grøngaard
Stanley Schmücker
Tove Grønkjær

Kjeld Kahr
Else Kaasgaard
Jørgen Rasmussen

Heine Pedersen
Heidi Mikkelsen
Kent Dommerby

Kenneth Jensen
Ruth Jørgensen
Bo Nedergaard

51

49

47

45

43

Uge

Sidse Skoubo Jakobsen
Hans Bust Pedersen
Sarina Mandal Madsen

Sine Yun Midtskogen
Pernille Bering
Iben Mikkelsen
SidseSkoubo Jakobsen

Louise Agger Goltermann
Thomsen
Peder Thestrup Pedersern
Peter Laugesen

Birthe Gjedsted Jensen
Hans Jørgen Sørensen
Erik Amby Jørgensen

Alexander Beriªng
Jan Halskov
Rune Højsholt

R
E
N
G
Ø
R
I
N
G
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Aase Holm
Jette Jansson
Henrik Lanng

Michael Søgaard
Lene Sørensen
Randi fuhlendorf

Jeppe b. Teisner
AP Nielsen
Poul Borup Andersen

Linda Lauridsen
René Fuhlendorf
Martin Thomsen

19

20

22

21

30

32

31

28

Kim Bruhn Andersen
Jette Fuglsang
Nielsen
Lars Simesen

Niels_Ulrik Teisner
Esben Kjær Kristensen
Asger Bøstrup Kjærholm

Freddy Mikkelsen
Maria Møller
Mogens Cuber

Johnny Rosendal
Møller Jensen
Joan Voss
Tommy Kjær

41

40

39

38

Anne Grete Lillethorup
Kristine Jensen de
López
Jytte Windel Kahr

Andreas Skjæmt Andersen
Jens Duelund
Ole Kjeldgaard

Susanne Prang
Ulla Madsen Thau
Anne Birgitte Skjøtt

Jeanett Nielsen
Bodil Nielsen
Henrik Sørensen
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Opskrift på herlig rugbrøds-energibar
Meget lækre og fyldt med god energi.
Og så holder de sig fint en hel rodag i bunden af kajakken.

Ingredienser
200 g skåret rug
100 g mandler groft hakket eller splitter
100 g græskarkerner
1 dl porter
4 dl varmt vand
Fremgangsmåde:
Det hele sættes i blød og ”filmes” natten over – skal ikke på køl.
Dagen efter tilsættes:
250 g hvedemel
400 g rugmel
30 g gær
4 tsk. salt
90 g sirup ( evt. mindre, jeg synes, at det er lidt for sødt )
1½ dl varmt vand
100 g revne gulerødder
Gæren røres ud i varmt vand og sirup. Resten kommes i og røres
sammen til en lind masse. Fordeles i ca. 19 forme (skal kun fyldes
halvt op) (Jette bagte dem i flûtesfome). Filmes og stilles til hævning
ca. 60 min. Pensles med vand.
Bages ca. 30 min ved 190 grader.
Når de er færdigbagte afkøles de på en rist.
Gennemprøvet og godkendt af Jette J. og Anne Birgitte N.

GLIMT #1 2010
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Sommerferietur 2010
Traditionen tro er der sommerferie-, kajak-, svømme- og badeferie
til Högsbyns Fritidscenter, Sverige i uge 29.
Pga. kalenderbøvl – der var 53 uger i 2009 – kan vi i år desværre ikke
deltage i Råvarpsrännet, der afvikles weekenden før vi kommer.
Vi holder sommerferiemøde efter handicap
onsdag den 5. maj,
hvor der kl. 20 også kommer tilmeldingsliste op.
Vi kan jo være omkring 50 personer på turen, så kom og skriv dig
på.
Mvh. Tove

J

a sikke meget besvær sådan en ekstra-uge 53 kan give - hvad ligner det
også at indføre den! Kort forklaring på
forløbet:
For en uges tid siden mailede Jan til mig
og gjorde opmærksom på at uge 29 i år
faktisk lå en helt uge senere end sidste
år. Samtidig gjorde han opmærksom
på at Råvarpsrännet lå om søndagen i
uge 28 - nogenlunde samme dato som
det plejede. Ville vi - og det håbede han
af hensyn til løbet - komme i uge 28 i
stedet for?
Tove og jeg drøftede dette og blev
enige om, at der var mange der gerne
24
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ville deltage i løbet og at det derfor gav
mening at flytte turen til uge 28. Menmen-men. Det viste sig (selvfølgelig) at
der var mange der allerede havde planlagt sommerferien efter Sverigestur i
uge 29. Det blev desværre meget svært
at gøre alle tilfredse, men Tove og jeg
blev dog hurtigt enige om at fastholde
vores sædvanlige uge 29 af hensyn til
dem, der allerede havde planlagt ferien
derefter.
Kajak-hilsen fra
Tommy

Kalender
Dato

Start
kl.

4.

Måned

April
Havneræs, Skanderborg

10.

9.00 Pudse-polerdag

10.

14.00 Standardhejsning

Maj
5.

19.00 Handikaproning. Start på forårssæsonen

5.

Högsbyn-sommerferiemøde. Efter handikaproning

6.

19.00 Fællesroning - første gang. Herefter hver torsdag.

8.
30.

Kajakfitness (se opslag for tidspunkt)
9.00 Praktisk Dag

Juni
5.
19.
25.
30.

Grundlovsarrangement.
Se opslagstavle og hjemmeside
9.00 Randers Open Water: Mange svømmere i åen!
18.30 Sankthans arrangement
9.00 Praktisk dag

Faste ugentlige arrangementer
Mandage

19.00 Svømning og kajakpolo (sidste gang 26. april)

Onsdage

19.00 Handikaproning (sidste gang d. 23. juni)

Torsdage

19.00 Fællesroning (første gang d. 6. maj)
Børneroning (Kontakt Niels-Ulrik)
Familieroning (kontakt Niels-Ulrik
Begynderkurser i ugerne 20, 22, 24 og 25
Mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og følgende tirsdag

Tjek altid vores kalender på nettet
for sidste øjebliks ændringer og detaljer
GLIMT #1 2010
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Nyt fra kajakverdenen

K

ajakcentrum har en K2 på tegnebrættet. Den er faktisk allerede
ved og være en realitet. Kajakken henvender sig til handicappede. I
ordets rigtige betydning menes… Den
er særligt velegnet til blinde roere, og/
eller hørehæmmede. Den er meget
stabil med en bredde på 60 cm. Det
er næsten en Coastline for 2 personer
med skot og styr der kan placeres efter
ønske. Den blinde ville kunne ro med
en erfaren roer bag sig til at styre, eller
selv styre, ved hjælp af lyde (signaler)
eller alm. Kommunikation fra bagved
roeren. Kajakken vil formentlig kunne
finansieres af Dansk Blinde Samfund

eller Dansk Handicap Forbund og eller
kommuner.
Kajakken har endnu ikke fået navn,
men oplysninger fås ved henvendelse
hos Kajakcentrum. (Ernst)

Begynderkurser 2010

4 kurser i ugerne 20 22 24 og 25,
mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og
efterfølgende tirsdag.
Kurserne er fulde på nuværende tidspunkt, og vi opfordre nye til at skrive
sig på ventelisten.
/Esben

Eventyr & Udvikling
• Foskajak
• Havkajak
• Kano
• Klatring
• Vandreture
• Begyndere og øvede
• Små grupper
• 1 - 8 dage
• Professionelle guider
• Norge og Danmark
• Siden 1995
26
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• Teambuilding
• Samarbejde
• Sammenhold
• Selvindsigt
• Respekt
• Tolerance

Kollision med en sæl!
Af Ejvind
I november var jeg på en af mine rutinemæssige kajak ture i fjorden, da
der sket noget helt usædvanligt overraskende!
Jeg var på vej ud gennem syd havnen
først på eftermiddagen i stille vejr – ja
syd havnen var blank som et spejl, og
udfor kraftvarmeværket lå en stor coaster ”Gotland” ved kajen.
Jeg kom i mit sædvanlige tempo, da der
udfor stævnen på coasteren kom noget
svømmende i retningen mod midten
af havnen.
Ved første øjekast troede jeg det var
en mink eller en odder og jeg holdte
øjeblikkelig op med at ro og gled nu
lydløst gennem vandet. Efter nogle
sekunder kunne jeg se, at det var en
spættet sæl og vi kom nærmere og
nærmere hinanden. Der gik igen nogle
sekunder og nu kunne jeg se, at sælen
svømmede med lukkede øjne og vi var
nu på direkte kollisionskurs.
Jeg tænkte, hvad gør du! Idet en sæl
har et tandsæt som en hund og som jeg
nødigt ville stifte bekendtskab med.
Samtidig erindrede jeg stadigvæk, da
jeg var i New Zealand for et par år siden, hvor jeg måtte løbe fra en rasende
pelssæl af han køn, som havde udsøgt
sig en solrig plet på stranden sammen
med nogle sældamer. Der kom jeg så
daskende – daskeriet gik over i sprint
og jeg undslap forpustet.
Nej tænkte jeg - herhjemme er sælerne meget sky, du tager kollisionen

- og så skete det! Den ramte kajakken
på venstre side lige foran cockpittet.
Sælen kiggede overrasket og bange på
mig med sine store kønne mørke øjne,
som var jeg en isbjørn eller en hvalros!
Så dykkede den og jeg kunne følge dens
store mørke øjne under vandet, som
kiggede på mig og jeg følte den tænkte
uha – uha! et” monster”
Ja – sådan kan rollerne skifter, lige bortset fra at jeg ikke var rasende - her var
det sælen der gik fra daskeriet til sprint
og jeg fik mig en rigtig god hjertelig
latter.
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Vinterroning
Vinter og køligt forår er herligt at opleve fra en
kajak på åen. Du kan nå det endnu!

A

t ro om vinteren, kan være rigtig skønt. Især hvis det
er stille og solen skinner. Jeg synes der er et fantastisk fugleliv, når man ror en tur op ad åen om vinteren.
Især sådan en vinter som vi har haft i år, hvor der har
været masser af is i engene, så har fuglene kun åen tilbage at være i. Har sjældent set så mange svaner, så tæt
på som i år. Om det er fordi de har været for dovne og for
kolde til at lette, ved jeg ikke, men har roet forbi en flok
på 3-4 meters afstand. Det er en helt speciel oplevelse,
når man tænker på hvor sky de normalt er.
Derudover, er det også en fantastisk oplevelse at se på alt
det is, der har været langs kanterne i åen, der er nogensteder det har været helt op til 10 cm tykt. At se hvordan
både fugle og vildt har gået helt ude ved kanten af isen,
er virkelig livsbekræftende. Man skal dog huske at holde
øje med eventuelle isflager i åen. Det glemte jeg et par
gange på en af mine ture, det gav nogle ridser i kajakken.
Heldigvis kun ridser.
Og det er ikke farligere at ro om vinteren, end det er om
sommeren. Det vigtigste er at ro i en kajak, man føler sig
sikker ved at ro i. Og helst ro sammen med andre. Det er
der som regel altid chance for om lørdagen, til fællesroning kl.13.00 Her er der næsten altid nogen at følges
med, uanset om du er hurtig eller langsom.
Jeg er faktisk lidt ked af , at der ikke kommer flere til
fællesroning, her om vinteren. Synes det plejer at være
rigtig hyggeligt. Især efter roturen, hvor saunaen er
varm.
28
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Og der er næsten altid nogen der har tid til hyggesnak med
kaffe/ the/ kakao når badet og saunaturen er overstået. Så jeg
vil da gerne herigennem vores udmærkede klubblad opfordre en masse til at komme ud på vandet. Fællesroningen om
lørdagen kl. 13.00 fortsætter et godt stykke tid endnu. Og jeg
er meget sikker på at der sagtens kan blive plads på åen til
mange flere, end vi har været i vinter. Så kom og vær med ;-)
/Flemming Drescher

Her ses Flemming på vej op ad kajakken efter at have gennemført Tour de
Gudenaa 2009.
En journalist fra Amtsavisen har lige stillet ham spørgsmålet: ”Var det hårdt?”.
Flemming svar kom øjeblikkeligt: ”Ja,
hvad tror du?”
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Stafetten

Hvem er den skaldede
og gråskæggede mand?
Efter nogle kraftige armvridninger fik Erik Sommer presset stafetten
ind i min højre hånd – så her kommer mit indlæg i al ubeskedenhed.

M

it navn er Ejvind Ahrendsen og
jeg er 65 år. Blev i mine unge år
udlært som automekaniker i Sdr. Felding i Vestjylland og efter overstået militærtjeneste flyttede jeg til Grindsted,
hvor jeg blev gift med min nuværende
kone. I 1971 blev jeg ansat ved Statens
Bilinspektion i Randers, senere Århus
og Hobro, hvor jeg blev uddannet som
bilsagkyndig, køreprøvesagkyndig og
driftsleder og efter 38 år gik jeg på folkepension den 1. maj 2009.

teltture og nærkontakten med naturen.
Den del af min fritid der ikke bruges på
kajak bliver brugt på jagt, fiskeri, hus,
have, sommerhuset i Sødring 190 m fra
fjorden og rejser herhjemme og i udlandet.

I den forrige stafet var der en spørgende
sætning fra Erik ”hvad er det lige der ude
på fjorden, der tiltaler Ejvind” og det
er rigtig godt spørgsmål, for jeg elsker
Danmarks eneste flod Gudenaa, men
Randers blev valgt som vores by, fordi jeg elsker også fjorden og det er måske
jeg havde muligheden og Randers var fordi den er mere barsk og der er mere
en flod- og fjord by, som tiltalte os.
udsyn og vidde?
I 1992 var vores 2 børn blevet så store,
at der ikke længere var behov for den Jeg har fået Brian Jensen til at komme
samme yngelpleje og det gav mere fri- med næste bidrag til stafetten. Nogle
tid til mine interesser.
kunne tro, at det var fordi han roede fra
mig på Tour De Gudenå, men det er det
Jeg valgte et kajakkursus i Kano - og nu ikke - skal jeg hilse og sige!
Kajakklubben Gudenaa, med måske
Danmarks bedste kajakvand? Det var i
Rolfs storhedstid, og han var instruktøren (en ekvilibrist i kajak).
Det valg har jeg aldrig fortrudt – dels
har det givet mange oplevelser i bestyrelsen, dragebådssejlladser, Tour de
Gudenaa, handicap race og samværet
i klubben – dels oplevelser på dags- og
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Generalforsamling 2010
Øverste foto: Aase og Hans
Nederste: Poul

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Ida Jensen, Frisenborgvej 19, 8930 Randers NØ

