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Kære medlemmer.
Denne gang har jeg fået pålæg
fra redaktricen om kun at skrive
et kort indlæg, da der er meget
andet stof i bladet denne gang det vil jeg så forsøge...
Sommerferieperioden har jo som
sædvanligt været en stille tid med
Sverigeturen som eneste undtagelse.
Den var - efter pålidelig kilde - igen
en meget hyggelig tur, selvom vejret
hinsidan ikke var bedre end her.

Sensommerglimt
Af formand Tommy Kjær

Sensommeren har budt på et fakkeloptog (som desværre måtte
aflyses), klubmesterskaber og Tour
de Gudenaa, som blev afviklet i det
bedste vejr i flere år. Mere om de to
sidste begivenheder andetsteds i
bladet. Et gennemgående “problem”
har dog været den begrænsede
tilmelding til disse stævner og arrangementer. Det er en skam og den
udvikling vil bestyrelsen - med jeres
hjælp - gerne have vendt. Det vender
vi tilbage til i løbet af vinterhalvåret.
Vores ugentlige handicap fortsatte på
bedste vis efter sommerferien med
mellem ca. 10 og 25 deltagere og vores tidtager-pølsegrill-hold skal have
en stor tak for indsatsen.

Tommy blev meget skuffet ved at
finde ud af, at redaktricens kamera
gik krallemut, så vi IKKE fik et foto
af ham i kajakken
Torsdagsroningen for begyndere har
haft en noget svingende tilslutning
efter sommerferien. Det har primært
været fordi vore flittige begyndere
selv har skabt ro-fællesskaber og
derved ikke længere har haft behovet, også fordi de hurtigt har fået rigtig mange kilometer på bagen. Det er
superdejligt at opleve de nye roeres
begejstring for kajakroningen og de
oplevelser, der følger med!
I vinterhalvåret har vi igen svømning,
spil og leg i gymnastiksal, styrketræGLIMT #3 2011
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ning i Elro-Arenas motionscenter og
kajakpolo på programmet, så der er
ingen undskyldning for at blive i dårlig
form i løbet af vinteren! Se kalenderen for steder og tidspunkter.
Om en uge er der standerstrygning
- den sæson gik sørme hurtigt! Jeg
ved at bladet næppe når at komme
på gaden inden da, men jeg håber at
rigtig mange af jer har lagt vejen forbi
klubben denne dag for at sige tak for
en go’ sæson til hinanden.

Længere omme i bladet vil I også
kunne læse om nogle af de tanker
bestyrelsen har gjort sig om foreningsliv, det at være medlem af en
forening og hvad det efter bestyrelsens mening betyder. Er en forening
kun et sted hvor man “bare” kommer
ned og dyrker sin sport eller? Måske
er medlemmerne bare ikke klar over,
hvor meget deres deltagelse i stort
og småt i klubben egentlig betyder for
foreningslivet og for de frivillige, som
gør en uundværlig indsats for at drive
den.

Trådløst internet i klubben
Vi har nu fået installeret trådløst internet i klubben. Forbindelsen er en 10-megabit forbindelse, så det skulle være muligt at bruge den til noget fornuftigt.
Bestyrelsen har valgt at indføre dette, som et ekstra tilbud til
vores medlemmer, både unge, knap så unge og forældre, der
måske kan udnytte tiden mens de venter på deres poder. Så
medbring gerne din smart-phone, pc eller tablet og gør brug
af denne nye mulighed.
Netværket er låst med en kode, som du finder både på opslagstavlen og ude ved km-pc’en. Vi skal nok få ændret
denne kode til noget mere ’mundret’ så snart det er muligt.
4
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Værftet/Værkstedet
Vi har en lille ihærdig kerne af materielfolk, der frivilligt
går og reparerer vores skadede kajakker og pagajer – og
de gør det godt!!! Men frustrationen over, at de HVER
GANG skal starte med at rydde op efter os andre, før de
kan komme i gang med arbejdet er meget stor - så stor at
de har overvejet at stoppe. Det kan selvfølgelig ikke være
meningen.
For at støtte vore frivillige materielfolk, har bestyrelsen
derfor besluttet, at værkstedet forsynes med en nøglelås - ligesom bådhuse og yderdør har. I fremtiden vil det
således kun være materielfolkene, bestyrelsen og udvalgsformændene m/k, der har adgang til værkstedet. Hvis du
således fremover har brug for at komme i værkstedet, skal
du kontakte en af ovennævnte medlemmer.
Men du skal selvfølgelig stadigvæk kunne komme til at
foretage nødreparationer o.l. Derfor vil der blive anbragt
en værktøjskasse med hobbykniv, tænger, skruetrækkere, gaffatape, splitter o.l. i skabet under tavlen, ligesom
pudse/poleremidler og klude vil blive placeret udenfor
værkstedet.
/Bestyrelsen
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Video/teknik
”Video/teknik”. Hvad gemmer sig bag den overskrift? Både og…. Det
handler nemlig om ro-teknik. Som bliver filmet på video. Hvorfor
det? Jo - årsagerne er flere......
Af Steffen Madsen
Siden en gang i foråret, hvor vi havde
besøg af en DKF instruktør på et roteknik kursus har der været efterspørgsel fra flere sider om: Hvordan
er det nu med det der roteknik? Hvordan er min rostil? Har jeg den rigtige
pagaj? Er kajakken indstillet rigtigt?
Hvorfor får jeg ondt i benene af at
ro kajak? Spørgsmålene er mange og
svarene mindst ligeså mange. I stedet
for kun at svare på spørgsmålene er
vi begyndt at videofilme hinanden i
kajakken også. At vise, er mindst lige
så godt som at fortælle. Derfor har der
i løbet af denne sommersæson været
teknik-aften ca. en gang om måneden.

albuen lidt skævt eller noget andet.
At blive optaget på video mens man
ror, afslører den slags med det samme.
Derefter kan man gøre noget ved det.
Altså fange det i opløbet inden det udvikler sig til en skade. Man kan også
tydeligt se om man evt. ror med en for
lang eller for kort pagaj.

Ikke fordi det handler om egentlig
undervisning i teknik. Mere for at
vise, hvordan ens egen ro-stil / teknik
er. Derefter er det meget nemmere at
rette sig selv, idet man ved hjælp af
video får en bedre selvopfattelse af sin
ro-stil.

Det foregår på den måde, at der står
en kameramand inde på bredden og
filmer, mens de andre ror forbi. Først
ror man 45 grader hen mod den som
filmer, derefter med siden til og derefter styrer man 45 grader væk fra kameraet. Det hele under en optagelse.
På den måde bliver man filmet forfra,
fra siden og bagfra. Når alle er blevet
filmet således, ser vi optagelserne på
tv’et i klubben.

Ikke fordi det behøver handle om at
få mere fart i kajakken, lige så meget
bare for at lære og sidst men vigtigst,
for at undgå skader.
Måske man spænder op i skuldrene,
drejer forkert i håndledet, bevæger

At blive filmet på video er et tilbud
til alle i klubben. Både begyndere og
øvede. Det er endda helt gratis og rigtig hyggeligt. Dog kan vi max være ca.
10 personer pr. gang af hensyn til tiden. Det foregår i klubben på udvalgte
datoer. Hold øje med opslagstavlen i
klubben, for tilmelding.

Mens vi ser optagelserne kommenterer vi hinandens teknik og kommer
med konstruktiv kritik. Alle lærer
GLIMT #3 2011
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derved af hinanden. Vigtigst er det,
at man lærer på det niveau man er og
ønsker at opnå.
Bagefter er det tilbage på vandet for
at blive filmet igen. Der roes samme
sekvens igen, men denne gang forsøger
hver enkelt roer at ændre det som blev
påpeget før.

Tilbage ved tv’et ser vi resultatet af anden ro-sekvens og kommenterer igen.
Denne gang er det med kaffe og kage
til. Vi er vel ordentlige kajakroere :-)
Du kan læse mere om ro-teknik
på klubbens hjemmeside under Aktiviteter / teknik-træning.

Eventyr & Udvikling
• Foskajak
• Havkajak
• Kano
• Klatring
• Vandreture
• Begyndere og øvede
• Små grupper
• 1 - 8 dage
• Professionelle guider
• Norge og Danmark
• Siden 1995
8
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• Teambuilding
• Samarbejde
• Sammenhold
• Selvindsigt
• Respekt
• Tolerance
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Et godt foreningsliv
Af Bestyrelsen
Hvad vil det sige, at være medlem af en
forening?
Det kan vel bedst beskrives som et
fællesskab af personer med sammenfaldende interesser.
Klubbens forskellige arrangementer i
løbet af året- især arbejdsarrangementerne - har kun haft begrænset medlemsdeltagelse. Vi har i bestyrelsen talt
meget om, hvad årsagen til dette kan
være. Er informationen ikke god nok?
Gider medlemmerne bare ikke deltage
i det sociale liv i klubben? (Kajakroere
er jo notorisk kendt for at være ’egoister’). Skal vi nytænke nogle af vores
arrangementer? Eller hvad?
Vi kan nævne for dem, der ikke har
været så aktive i klublivet, at der gennemsnitligt møder 8-10 medlemmer op
til Praktisk dag og Pudse/poleredagene
forår og efterår. Måske 25-30 medlemmer til standerhejsning og generalforsamling. Til de netop overståede
klubmester- skaber deltog der 11 både
på den officielle klubmesterdistance
på 5 km. Klubben har ca. 260 medlemmer...
Bestyrelsens holdning er, at man som
medlem af en forening både har nogle
rettigheder, men også nogle pligter.
Ganske som i tilværelsens andre for10
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hold. Vores klubmedlemmer har ret
til at anvende klubbens materiel, men
pligt til at behandle det ansvarligt. Vi
har ret til at opholde os i vores klubhus, og nyde vores dejlige omgivelser,
men vi har også pligt til at hjælpe
med at vedligeholde disse omgivelser.
Kontingentet kan nemlig ikke dække
det hele.
Vi forventer naturligvis ikke, at alle
klubbens medlemmer møder op til
fx pudse/poleredag eller en af vores
to(!) årlige arbejdsdage. Men hvis vi
ønsker at holde vores kontingent på et
fornuftigt niveau, er vi alle nødt til at
give et par timer ind i mellem. Så ville
det ikke være - som nu - kun Tordenskjolds soldater, der (i praksis) står for
klubbens vedligeholdelse. En klub som
vi jo alle bruger, og som alle medlemmer har en forventning om, skal være i
orden når man møder op.
Så når man kommer ned i klubben og
ser det grønne overtage flisebelægningen, eller der er kommet småsten og
lignende på broerne OG man lige har
lidt tid i overskud (eller vælger at ta’
sig tid), lige griber kosten og feje broen
eller et haveredskab (i kanocontaineren) og renser nogle af fliserne for det
værste. Eller hvad man nu lige synes,
man kan byde ind med...

En tak til alle jer, som utrætteligt
møder op hver gang vi afholder et
arrangement i klubregi. I er med til at
gøre det til et dejligt sted at komme,
og noget af dét der gør, at bestyrelsesarbejdet er det hele værd :o)
Bestyrelsen er meget interesserede i
en dialog om dette indlæg – meget
gerne her i bladet, til glæde for alle,
men selvfølgelig også gerne når vi ses i
klubben! En del af et sundt foreningsliv er også at lade sin stemme blive
hørt.
Når ovenstående så er sagt, har vi jo
heldigvis i klubben også en hel del
frivillige kræfter, der går og gør en stor
ubemærket indsats med at rydde op
og vedligeholde udstyr og klubhus.
Og for at disse medlemmer ikke skal
føle det er formålsløst, kunne vi andre
prøve at hjælpe til med at holde klubben og materiellet i orden.
I det følgende vil vi prøve at skitsere
nogle områder, hvor vi alle kan blive
lidt bedre til at gøre en indsats:
Hæng trailer-elastikker på den dertil
indrettede plads bag døren i bådehuset, i stedet for at smide dem på gulvet. Så er det også nemmere at finde
dem næste gang de skal bruges. Hæng
ligeledes bøjer på plads over døren i
bådehuset. Tagbøjlerne har også fået
et fint ophæng, så brug dem venligst.
(Og husk i øvrigt at levere lånte bøjler
tilbage).

blev taget (et nyt og mere overskueligt
system er på vej). Redningsvestene
hænger nu i et vægt-system, så hæng
også disse på den plads hvor du tog
dem.
Stue/køkken: Sæt din kaffekop i
opvaskemaskinen. Tøm kaffekander,
smid kaffefiltre ud. Prøv at holde
orden på hylden under tavlen, så det
er nemt at finde det der skal bruges
(bookingkalenderen har fx tendens til
at forsvinde i gamle glemte rotrøjer,
papirbunker, plastflasker etc.). Sæt
kondicyklen på plads i styrkerummet.
Tør bordene af når de trænger.
Omklædning m/k: Brug svaberen
efter bad. Lad ikke vådt rotøj hænge,
men tag det med hjem.
Toiletter: Fyld op med toiletpapir når
du tager det sidste – de står i rengøringsskabet i styrkerummet. Skift
håndklæder hvis du synes de trænger.
Smid de beskidte i vasketøjskurven på
det store toilet.
Styrkerum: Prøv så vidt muligt, at
holde en sti ryddet, så vi kan komme
til skabet med rengøringsforsyninger
uden at falde over diverse stænger,
vægte, stiger, bolde etc.
Kort og godt: Hvis alle ryder op efter
sig selv bliver det en bedre oplevelse
for os alle at komme i klubben...;o)

Klubpagajer hænges tilbage hvor de
GLIMT #3 2011
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Stafetten: Anne Holme

Som en fisk i vandet…

Anne Holme, 48 år. Bosiddende i
Randers. Børn på 23, 20 og 14 år.
Dagplejepædagog i Favrskov.
Begynder kursus i kajak d.9 maj
2011.
Den dato var længe ventet. Det var
ligesom om, at når det nu skulle være,
kunne det ikke gå hurtig nok.
Hvordan var jeg kommet på den tanke,
at jeg skulle lære at ro kajak?
Jeg tror, det kommer sig af, at jeg nede
i motorbådsklubben havde en motorbåd liggende, som jeg blev nødt til at
sælge, og så måtte jeg finde en anden
måde at komme på vandet.
Mange gange, hvor jeg har været på løbetur på diget langs Gudenåen, har jeg
også tænkt på, at det måtte være sagen
at sidde i en kajak så tæt på vandfladen
og nærmest i pagt med naturen.
Nu var det så spændende om kurset
kunne leve op til mine forventninger.
På det første besøg i klubben til introaften, oplevede jeg, at der var en fin
fordeling mellem generelle informationer og rundvisning af klubmedlemmer, hvor man kunne stille spørgsmål
og se sig lidt omkring.
12

GLIMT #3 2011

Derfor var forventningerne heller ikke
blevet mindre, da vi skulle mødes på
Tirsdalens skole til svømmeprøve.
Ikke alle fremmødte havde lige meget
tiltro til deres evner i vandet, men
alle fik da tilbagelagt distancen på de
600m, og vi havde en sjov og lærerig
aften.
Dagene efter i kajak på åen var en
blanding af fantastisk forsommervejr:
sol, hagl, regn og blæst. Det gav os på
hver sin måde sine udfordringer, når
man er nybegynder i en turkajak. Det
var rigtig hyggeligt, når vi afsluttede en
kursusaften med, at vi sad samlet over
en kop kaffe og en franskbrødsmad og
delte vores ”sejre”.

Vi kom alle mere eller mindre ”tørskoede” igennem kursusaftenerne og
kunne nu se frem til heldagsturen fra
Ulstrup. Den dag forløb også uden
nævneværdige uheld. Dog sluttede vi
endnu engang i hagl, regn og blæsevejr. Aftenen, hvor vi skulle på fjorden,
blev desværre aflyst pga. hård blæst,
men det var nok godt det samme.
Noget af det, der betød rigtig meget
for mig under kursusforløbet, var den
store opbakning, der var fra ”gamle”
medlemmer. Deres tålmodighed med
os, og deres hjælp, gjorde at man følte
sig velkommen og gav os troen på, at
vi nok skulle få det lært. Der var rart,
at så mange medlemmer støttede op
omkring kurset, så man altid kunne få
svar på sine spørgsmål. Dem havde vi
vist mange af.

Jeg har siden kurset haft mange
skønne timer på Gudenåen i løbet af
sommeren, og jeg har ikke fortrudt et
øjeblik, at jeg meldte mig ind i Kanoog Kajakklubben. Jeg har fået rigtig
meget igen, både mht. skønne naturoplevelser, motion, nye bekendtskaber
og venner.
Når jeg engang er en erfaren roer, vil
jeg håbe, at jeg husker at give min
støtte til nye begynderhold, da det i
høj grad har betydning for ens videre
tilknytning til klubben.
Tak for det.
Stafetten er givet videre til
Trine Jørgensen

ÅRETS HANDICAP-VINDER BLEV...

Igen i år blev det vores regerende klubmester Brian KraghFrederiksen der løb med sejren i årets handicap.

Tillykke med pokalen!
Se de endelige resultater af handicappen på hjemmesiden
GLIMT #3 2011
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Vendelboløbet 2011
Af Steffen Madsen

”Vestenvind vindstyrke pelikan, bølger så høje som Rundetårn,
væltede kajakker i massevis...” var blot nogle af de skrækhistorier jeg fik fortalt om, inden jeg skulle deltage i mit første Vendelboløb i Ålborg den 27. august.
Jo - skræmmebillederne og drillerierne
var mangfoldige - så jeg var spændt på,
hvad sådan et 22 km kajakløb på Limfjorden kunne byde på. Også i henhold
til, hvad der var fakta og hvad som var
drillerier.
Vi var 4 deltagere fra Gudenaa: Henrik
Lanng, Jørgen Lanng, Henrik Bach og
så jeg. Det passede jo med at vi kunne
nøjes med at køre i én bil, hvis vi smed
kajakkerne på traileren. Og afsted
med traileren det gik, nordover mod
Ålborg. Egentlig var vi blevet enige om
at skippe løbsinstruktionen i Ålborg
Kajakklub, som afholder løbet. I stedet
kørte vi direkte til Åbybro, hvor starten
er.
Distancen er 22 km og foregår de første 11 km på å-løbet mellem Åbybro og
Egholm. Derefter 8 km øst om Egholm
på lavt vand efterfulgt af 3 km over
Limfjorden hen til Ålborg Kajakklub
hvor mål er. Fint nok, så skulle der
blive noget afveksling undervejs.
Henrik og Henrik ror begge i kapkajak og var i samme startgruppe kl.
12:30, jeg i min Escape i startgruppe
kl.12:20 og Jørgen også i en Escape men
i startgruppe kl. 12:10.
14
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Inden starten fik vi tid til at hyggesnakke lidt med nogle andre roere,
fortære bananer og hælde det sidste
væske både indenbords og udenbords.
Startstedet i Åbybro er ikke noget
videre at prale af og vi måtte da også
stå 15 min. i kø for at komme i kajakkerne. Der er nemlig kun plads til
én kajak af gangen. Godt der kun var
tilmeldt 72 roere i alt. Men men, så
kunne vi da hyggesnakke noget mere
så længe. Lidt bedre var det dog ved
selve startlinjen for dér kunne trods
alt lige klemmes 4 kajakker sammen
ved siden af hinanden.
Nu vidste jeg jo ikke rigtig hvad jeg
skulle forvente af løbet pga. alle de
skrækhistorier, så jeg havde ikke rigtig
nogen ambitioner, undtaget ikke at
komme sidst, ej heller at vælte i de
Rundetårns-store bølger. Nå jo – hvis
jeg kunne nå at indhente Jørgen og
ikke selv blive indhentet af 2 x Henrik,
så ville det da være meget sjovt.
Starten for min gruppe gik og straks
var der 4 stk roere fra Ålborg som
lagde sig i spidsen. Det så mig nu,
noget på forhånd aftalt ud. En pige fra
Ålborg kunne ikke rigtig blive enig
med sig selv om hun skulle placere sig
i højre eller venstre side af den 10 m

GLIMT #3 2011
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brede å, hvorfor hun fik en del tilråb
fra os andre indtil hun pænt holdt sig
heeelt ude til venstre. I hvert fald var
der nu et godt hul op til de 4 hurtigt
startende. I åens beskyttede farvand
var der kun minimalt med strøm og
kun ganske lidt vind. Så der var ikke
andet at fokusere på, end at holde
gang i pulsmåleren. At ro på åen her,
minder meget om at ro på Nørreåen i
vort hjemlige farvand. Efter den lidt
kaotiske start havde jeg fundet ind i
langturs-rytmen og bestemte mig for
at holde mit eget tempo hele vejen og
se hvad dét ville føre til.
Efter et par kilometer blev førergruppen reduceret fra 4 til 3 mand. Der var
vist en som havde lagt for hårdt ud! I
hvert fald var han helt rød i hovedet af
anstrengelse da jeg kom op på siden af
ham, da han skulle drikke. Vi hilste på
hinanden og forsøgte at finde sammen om en hænger sammen med en
tredje roer. Men fordelingen var ikke
helt på plads for de to andre hang mere
end de gad at trække. Nu er jeg af
den indstilling, at man da må yde før
man kan nyde, så jeg øgede tempoet
og pulsen en smule for at se, om de så
gad at gøre noget ved det. Nææhh de
ville bare ligge i mit kølvand og hygge
sig. Det blev jeg så lidt småsur over og
øgede mit tempo en smule til, bare for
at irritere dem. Jeg kom vist også til at
styre lidt i zig-zag en gang imellem.
Ved udgangen af åen var de to et par
kajaklængder bagude og godt røde i
ansigterne, hvilket jo var et godt tegn.
De tre forreste roere var vel 500 m eller
sådan foran. Dem opgav jeg og kon16
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centerede mig om at holde tempoet og
balancen henover det meget lavvandede område ned mod Egholm.
Vejret var rimeligvis på vor side med
kun let vind, endda lidt fra nordvest.
Altså ingen Rundetårns store bølger
eller vindstyrke pelikan. Derimod kun
krappe sidebølger af rimelig størrelse
og endda lidt medvind indimellem.
Sidebølgerne var dog noget irriterende
for de kom uafbrudt og hele tiden de
næste 11 km og ville gerne dreje kajakken ud af kurs. Men nu havde jeg jo
heldigvis været med på årets sommerlejr i Sverige og netop øvet sidebølger
der. Så det var bare at holde tungen i
ret mund, så skulle jeg nu nok komme
i mål under de herskende forhold.
Forbi Egholm skete der ikke de helt
store forandringer, andet end at toerkapkajakkerne kom farende forbi.
Bagved mig hørte jeg en roer som råbte
en hel masse bandeord. Vist en som
tippede rundt i sidebølgerne. Heldigvis
var der følgebåde, der kunne hjælpe til.
Umiddelbart inden vi skulle over sejlrenden i Limfjorden og de sidste par
km mod mål fik jeg øje på Jørgen. Han
så ud til at være ved godt mod. Så ingen grund til at forstyrre ham unødigt.
I sejlrenden var der nogle lede refleksbølger, og det var vist bedre at holde
fokus på de disse end på Jørgen. En
enkelt gang forsvandt min pagaj dybt
ind i en rullende bølge og det var lige
før jeg blev trykket en tur i vandet af
bølgen. Men nu var jeg jo tæt på mål,

lige kommet forbi Jørgen og mente
ikke jeg havde tid til en badetur. Med
en vis portion viljestyrke fik jeg hevet
pagajen op af vandet og holdt kajakken
på ret køl. Den efterfølgende ro-stil
snakker vi ikke om. Det der med at
ligge stille i refleksbølger, det skal man
ikke - og vandet blev pisket til skum
for at komme op i fart og få balancen
igen.
De 3 førende roere kunne jeg ikke få
øje på, ej heller 2 x Henrik, så jeg blev
enig med mig selv om, at en fjerdeplads og en tid under to timer vel også
er godt nok
Godt var det at komme på land efter de
11 km side- og refleksbølger. Lidt efter
kom Jørgen og 2 x Henrik også i mål.
Fedt nok – så var vi alle kommet i mål
i ordentlig stil selvom armene var lidt
lange. Men endnu en banan og en kop
kaffe med tilhørende sandwich klarer
nu det meste.
Øv – for den. Vi kunne ikke få et lift
tilbage til Åbybro og hente bilen. Vi
måtte pænt vente over 2 timer, til efter
præmieoverrækkelsen. Nedtur, for vi
havde kun medbragt én tør trøje hver
især, så det var lidt småkoldt at stå der
og vente. Spild af tid mente vi også det
var og humøret dalede en hel del.
Så den tid vi havde sparet om formiddagen med at køre direkte til Åbybro
i stedet for at køre omkring Ålborg og
sætte en bil der, blev nu til ventetid i
stedet. Så lærte vi da det.
Trods alt steg humøret igen da vi kom
til præmieoverrækkelsen, for Henrik

Lanng fik en førsteplads i sin klasse,
Jørgen Lanng blev noteret for en andenplads i sin klasse, men fik førstepræmien (hvorfor fandt jeg ikke rigtig
ud af, men fedt for Jørgen). Henrik
Bach var kommet ind i en god tid, men
var alene i sin klasse – så ingen præmie
til ham desværre. Jeg fik selv en andenplads i min klasse, hvilket overraskede
mig noget, siden jeg troede jeg endte
som nr. fire. Men man takker vel ikke
nej til en præmie. Så trods den lange
ventetid, en god medajlehøst at tage
med hjem til klubben.
Laaaangt om længe kunne vi få et lift
tilbage til bilen i Åbybro og det tørre
tøj. Derefter tilbage til Ålborg for at
hente kajakkerne og endelig tilbage
mod Randers.
Undervejs på hjemturen fik vi snakket
om godt og knap så godt om løbet og
arrangementet. Vi var dog enige om, at
det generelt er sjovt at tage ud til den
slags løb, og kunne godt ønske os nogle
flere på jyske vande.
Nu havde vi jo også fået tørt og varmt
tøj på og humøret steg tilsvarende i
bilen på vej hjemover i det i hyggelige
selskab.
Jeg var dog lidt skuffet fordi jeg ikke
fik prøvet at ro i vestenvind i pelikanstyrke og Rundetårns store bølger, men
så havde løbet sikkert også udviklet sig
helt anderledes. Nej - egentlig var jeg
godt tilfreds med at jeg nåede at hente
Jørgen, ikke at blive indhentet af 2 x
Henrik, jeg væltede ikke og fik endda
en andenpræmie med hjem i bagagen.
GLIMT #3 2011
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STØT BRYSTERNE
Af: Jeanett

Igen i år afholder klubben, i samarbejde med DKF og
Kræftens Bekæmpelse, et kajakløb kun for kvinder.
Løbet ligger på Lyserød Lørdag, den 8. oktober, og
konkurrerer derfor med en masse andre arrangementer i kræftens tegn. Vi håber dog på mange flere
deltagere i år på de to distancer, som er en 8 el. 16 km
rundstrækning ud for klubben.
Da arrangementet ligger i DKF regi, skal tilmelding
foregå via deres hjemmeside www.kano-kajak.dk
under punktet Kalender. Det er naturligvis også
muligt, mod et lille ekstra gebyr, at eftertilmelde
sig på dagen. Det vil så ikke være muligt at bestille
en løbstrøje, det SKAL gøres inden sidste tilmeldingsfrist, som er 1. oktober.
Løbstrøjen er i år en sort kortærmet Craft, med
samme tryk som sidst, nu med årstal!
I forbindelse med løbet har vi også brug for en frivillig hjælpende hånd for at arrangementet kan gennemføres. Vi har bl.a. brug for frivillige donationer
til salg i vores ’kiosk’ – det kan være grovboller, kage,
pølsehorn, frugt, osv. Derudover har vi brug for folk
til at sælge disse kioskvarer til deltagerne. Jeg forestiller mig meget, at mændene kommer på banen her
– det kan være jeres bidrag til brysterne ;o)
Kontakt mig gerne enten på 5129 0829 eller
mail@jeanettnielsen.dk hvis du gerne vil hjælpe til.

18
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Kalender
Dato

Start

Måned

kl.

Oktober

1

12

Fællesroning

1

14

Standerstrygning og bådauktion

3
3

Afslutning for Børne. og ungdomshold.
1920.30

Svømning starter. Tirsdalens skole

3

20.30 - Polo starter. Tirsdalens skole
22

4

19-22

Floor Ball starter, Vestervangs Skolen

8

9-14

Støt brysterne - kajakløb for kvinder

12

19.00

Fuldmåneroning

November
6
10

Første havneræs, Horsens
19.00

Fuldmåneroning

December
4

Havneræs i Silkeborg

10

18

Julefrokost

10

19

Fuldmåne. Roning? Det vil vise sig. Hvis nogen møder
op og vil det, så: ”ja”.

Faste arrangementer
Havneræs normalt den første søndag i måneden
Men bemærk at i januar 2012, hvor arrangementet afholdes her i Randers, flyttes det til 8. januar.
Fælles lørdagsroning hver lørdag i vinterhalvåret. Start kl. 13.00
Svømning og polo hver mandag
Floorball hver tirsdag
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Klubmesterskab 2011

Af Tove Oldam

Lørdag før TdG er der klubmesterskab. Således også i år.
Det hverken regnede eller blæste – faktisk lovede DMI en herlig sommerdag i september. Så efter fint vejr til pudse-polering af kajakkerne
om formiddagen gik starten til årets pokalløb, som foreskrevet, klokken nøjagtig 12 – eller lige deromkring.
5 km
For første gang i mands minde – eller i
hvert fald efter min hukommelse – var
der flere bejlere til dame- end til herrepokalen – seks hhv. fire roere.
Brian K-F – klubmester gennem
mange år – var klar på vandet og
Henrik Lanng atter trimmet til at tage
kampen op. Da starten gik, lagde de to
sig hurtigt i spidsen. Og Henrik Bachs
taktik med at forsøge at hænge på fra
starten mislykkedes. Brian og Henrik
fulgtes hele vejen, men Brian trak fra
til sidst og kom i mål en længde foran
– og kan atter tage pokalen med hjem
til kaminhylden.
Henrik B. blev 3ér og Jørgen Lanng
nummer 4.
Annemette tog spidsen af dameklassen fra starten – med Anne Marie lige
i hælene. Senere havde de to skiftet
plads, men lå meget tæt.
Søren var klar i børneklassen til 2,5
km og Stefan klar i ungdomsklassen
til den lange distance. Konkurrencen
var således ikke så stor, men det gjorde
nu ikke, at de to bare dalrede af sted.
Nej – de gav den gas – og Stefan måtte
en gang i vandet på sidste runde.
20
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Heldigvis var Jill i nærheden. Og selv
om hun måtte vurdere med sig selv,
om hun gik glip af en placering i sin
klasse, ja, så besluttede hun, at det
trods alt var mere vigtigt at få hevet
Stefan op i kajakken igen. Stefan fik
kæmpet sig det sidste stykke vej tilbage
til klubben med kajakken ”Torden”
paradoksalt fuld af vand.
Dameklassen blev vundet af Anne Marie med Annemette og Jill på de næste
pladser. Anne Birgitte, Eva og Bodil
lukkede på fineste vis denne klasse.
500 m
Der var mange gæve heppere på land,
så opbakningen var i top. Heriblandt to
gæve tøser, Annika og Cenia, der ikke
ville ro den lange, men som glædede
sig meget til den kortere distance – og
til at vinde en medalje. Og chancerne
var store, eftersom de var de eneste,
der stillede op. Men hvordan skulle
guld og sølv fordeles?
Efter en kort pause tog den nykårede
klubmester den tunge opgave på sine
brede skuldre og ledte flokken (minus
Bodil og Jørgen – og plus Bo i herreklassen samt Torben, der godt ville hol-
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de øje med børneklassen) 500 meter
op ad åen og stod for startproceduren.
Kvinder og unge først – og de tre herrer
til sidst, så de ikke generede de andre.
Jill havde skiftet traceren ud med en
Ranger. Det viste sig at give nogle
22
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balanceproblemer, så placeringerne
ændredes. Anne Marie og Annemette
stadig som nummer 1 og 2, men Eva
Søndergaard skruede tempoet i vejret,
ga´den gas og overtog 3-pladsen. Jill
blev 4 og Anne Birgitte 5.

Stefan blandede sig mellem kvinderne
men havde jo atter sin helt egen klasse
– og kom denne gang i mål uden
mange liter vand i kajakken.
Søren vandt drengeklassen og Cenia
og Annika kom i mål i nævnte rækkefølge. Tillykke med medaljerne.
Det var jo herligt varmt vejr og åen var
fuld af både, der nød åen på måske
årets næstsidste sommerdag. En
enkelt stor speedbåd fræsede frem og
tilbage med en del mere end 3 knob
– og lavede bølger. Som en snerpet
tante forsøgte jeg at få dem til at
sætte farten ned, så de ikke skulle tilte
børnene.
Steffen var meget uenig (og havde
generelt en træls dag, da hans kajak,
han skulle ro TdG i ugen efter, tog en
liter ind per kilometer. 120 liter åvand,
hvis han ikke tømmer ved overbæringerne). Han mente klart, at roerne
– specielt børnene skulle lære livets
barske realiteter fra starten og ikke
beskyttes men sendes ud i bølgerne.
Henrik Lanng påpegede dog efter løbet, at jeg, som ukåret løbsleder, ikke
nødvendigvis behøvede at arrangere så
mange ”følgebåde” næste år.
2´er ræs
Løbet afsluttedes med lidt leg, hvor de
tre fungerende 2ére kom frem. 6 havde
meldt sig og de blev mixet efter en
yderst retfærdig lodtrækning. Det blev
et flot løb, der som altid giver nogle
spændende kadanceudgaver med
flagrende pagajer.

De tre hold kom ind i denne rækkefølge: Stefan/Henrik Bach; Annemette/
Henrik Lanng og Jill/Bo.
Medaljeoverrækkelse
Der var rødvin og pokal til 1érne i
dame- og herreklassen i 5 km, hvidvin
og rosévin til nummer 2 og 3. Og medaljer til børn og unge. Normalt er der
ikke medaljer til de voksne, men eftersom Eva var blevet nummer 3 i 500 m
og rigtig gerne ville have en medalje
til at imponere til en børnefødselsdag, besluttede jeg, at der blev uddelt
medaljer netop denne dag. Og glæden
var stor! Tillykke til alle – og tak til de
andre roere, til hepperne, kagebagerne
og alle andre, der deltog.
GLIMT #3 2011
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Tour de Gudenå 2011
Af Steffen Madsen

V

ejret! Alle snakker om det, men
ingen gør noget ved det. Man
skulle nu alligevel tro, at en eller anden havde gjort noget ved vejret
til dette års Tour de Gudenå!
Det plejer ellers altid at være rigtigt
efterårsvejr lige nøjagtig den anden
weekend i september hvert år, hvor
TdG traditionen tro afholdes. Rigtigt
efterårsvejr med blæst af den trælse
slags. Blæst som giver både modvind
og bølger på søerne.
Men sådan var vejret slet ikke til
dette års TdG. I år var det i stedet et
fantastisk sensommervejr, og dét i
lige nøjagtig de to dage TdG løb af
stablen. Heftigt blæsevejr ugen inden
og heftigt blæsevejr ugen efter. Men
lige nøjagtig i den anden weekend i
september et formidabelt flot vejr med
kun let vind og indtil flere perioder
med blå himmel og sol. Fedt!
I stedet for frygten for store bølger og
kraftig modvind, var det i år frygten
for varmen, som var temaet. Ikke
mindst fordi redningsvest er pligtig en
24
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stor del af touren. Ikke uden grund, at
nogen kajakroere kalder redningsvesten for ”varmeapparatet”. Jo varmere
man har det, jo mere skal der drikkes
undervejs. Får man ikke nok at drikke
er risikoen til stede for dehydrering
og deraf slatne ro-arme. Hvilket man
jo nok skal få undervejs alligevel på
den 120 km lange rotur. Men svært at
være utilfreds med de ellers perfekte
forhold til touren. For udover den kun
lette vind var der masser af vand i åen
og ikke særligt meget grøde at kæmpe
mod. Gode forhold til en god tour.
Humøret var da også højt under de
sidste forberedelser umiddelbart
inden starten. Men mon ikke også det
gode humør skyldes forventningen og
spændingen omkring, hvad som venter
forude med de to dages roning.
Brian Jensen, Henrik Bach Christensen, Poul Borup og jeg skulle ro den
lange udgave på 120 km af TdG. Fra
Skanderborg til Randers.

Mit humør var måske
lidt ekstra højt for jeg var
særlig spændt idet jeg
allerede i sommeren 2010
besluttede mig for at ro
TdG på den lange etape
i år. Og på det tidspunkt
beslutningen blev taget
var jeg mere deform end
jeg var i form. Dette i særdeleshed rent romæssigt
betragtet.
Jeg har en gang tidligere
deltaget i TdG. Vistnok
i 2003. Men dengang
kæntrede jeg to gange
på Mossø og led derefter

under tidsgrænsen i Ry. I år var jeg derfor
opsat på at få gennemført touren. Så der
skulle ydes en indsats førend deltagelse ville
være en god ide. Jeg har nu været i tvivl
flere gange i løbet af sæsonen om jeg kunne
komme i god nok form til touren. 120 km
er jo langt! Men nu stod jeg jo der, klar til
start i Skanderborg sammen med de tre
ovennævnte herrer og det føltes fedt, sjovt
og spændende, at skulle være med i dette
sagnomspundne løb for kajaktosser.
Og netop pga. det rigtig gode vejr blev løbet
netop rigtig fedt, sjovt og spændende. Der
var ikke så meget at forholde sig til, andet
end at ro det bedste man havde lært og
ellers nyde touren. Ingen store bølger til
at vælte én omkuld på Mossø, ingen strid
modvind på Juelsø eller åen i det hele taget,
kun Tange sø’s lave vand var som det plejer
GLIMT #3 2011
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og det var det ikke alligevel, for der var
nemlig højvande og lidt medbølger til
at løfte kajakken fri af det lave vand.
I stedet var der god tid og overskud til
at indsnuse den specielle TdG stemning med ca. 600 kajakroere omkring
sig.
Specielt fællesstarterne lørdag middag i Skanderborg og søndag morgen
i Silkeborg var fantastiske at være med
til. I takt med at minutterne talte ned
mod starttidspunktet, jo mere steg
stemningen, koncentrationsniveauet
og spændingen.
5-10 sekunder umiddelbart inden starten blev skudt i gang, var der nærmest
helt stille og folk holdt vejret, med
pagajen løftet, klar til at gi’ den fuld
skrue. Endelig blev der råbt: Reaaadyyy – Go!
Stemningsskiftet var imponerende:
Stilheden blev afløst af pagajer som
flåede vandets blanke overflade til
skumsprøjt og refleksbølger. Enormt
udfordrende at holde balancen i, men
for pokker det var en fed oplevelse.
Også pauserne i Ry, Tange og Lang
å samt målstederne Silkeborg og Randers var fede oplevelser.
Alene synet af alle de halv- eller
heltrætte kajakroere med determinationen og viljen i blikket var en fed
oplevelse i sig selv.
At jeg trods alt havde fået ydet en indsats siden sidste sommer med formen
og træningen kunne jeg tydelig mærke
undervejs. Det kom mig så meget til
gode, at det kun var under de sidste 10
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km af Silkeborg-Tange etapen, hvor
jeg havde seriøs sidde-ned kriseperiode. Ellers havde jeg det godt under
hele touren. Men intentionen var også
”kun” at gennemføre og passe på mig
selv undervejs. Ikke at opnå nogen
særlig form for tid. At være i god kajak
marathon-form undervejs var en fed
oplevelse.
Alt i alt var det lige præcis det TdG
2011var blev for mig: En fed oplevelse!
Og jeg fik gennemført touren denne
gang. Det gjorde Brian, Henrik og Poul
også. Stort tillykke til dem.
Naturligvis en stor tak til vore allestedsnærværende fantastiske hjælpere,
som var klar med mad og drikke,
kajak-løftning, tørt tøj, massage, gode
råd, tiljubel, fotografering, klapsalver
og højt humør.
Alene denne gode service er incitament nok i sig selv til at stille op til
touren.
Samt tak for alle de hårde, men hyggelige træningsture og de gode staldtips i
løbet af sæsonen.
Tilbage er så nu at få gennemført
Touren også i dårligt vejr – mamma
mia siger jeg allerede – det bliver en
helt anden (hårdere) tour, men sikkert
lige så fedt!
…. heldigvis / desværre er der et helt år
til endnu.
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Pudse- og polerdag September 2011
Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Ida Jensen, Frisenborgvej 19, 8930 Randers NØ

