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E erårsglimt
Af Tommy Kjær
rene og så lægge dem igen). Det var
vist lidt hårdt, men effektivt!
EPP2-færdighedskravet havde dette
års begyndere virkelig taget til sig, da
over 30 begyndere stillede op til
“prøvelserne” og langt de fleste kom
fint igennem i første forsøg.

Kære medlemmer
Så er sæsonen gået på held. Det har
været godt et år fyldt med aktiviteter i
Gudenaa.
Siden sidst har vi holdt "sommer"-ferie.
Kold og blæsende var den, selvom
vejret ind i mellem også viste sig fra en
mere venlig side. Ikke mindst turen til
Høgsbyn bød på godt - dog ikke varmt
- vejr.
August og september bød på mange
flotte solskinsdage og heldigvis for det,
for det var et par travle måneder med
blandt andet arbejdsdag, EPP2prøver, klubmesterskaber og mange
roture. Klubmesterskaberne vender jeg
tilbage til...
Arbejdsdagen bød på rengøring og
polering af kajakker, fliserengøring og omlægning (nogle medlemmer med
meeget overskud mente at det var
nemmere at tage fliserne, gøre dem

Hvad angår klubmesterskaberne kunne jeg bare komme med en tro kopi af
sidste års resultater: Brian, den gamle
ræv, snørede Jesper Schmidt til sidst,
selvom denne lagde stærkt ud :-), Heidi var urørlig hos damerne, Filip hos
ungdommen og David (også Kudahl)
sejrede hos børnene.
Tour de Gudenaa var blevet flyttet en
weekend frem af hensyn til et World
Cup stævne. Det ramte desværre osse
ind i en meget blæsende lørdag. Ikke
desto mindre klarede alle vore roere
turen i flot stil. Ikke mindst Heidi, som
roede sig til en meget fornem 2. plads i
sin klasse. Stort tillykke !!! - og I kan
læse mere om hendes bedrift i det nye
kajakmagasin.
Lyserød lørdag bød til på noget af det
flotteste sensommervejr og det var jo
perfekt til denne dag med de mange
aktiviteter, der blev afviklet. Støt Brysterne mønstrede det største deltagerantal nogensinde. 64 kvindelige roere
var mødt frem og roede de 8 elle 16
(og for enkelte 12) km i stille vejr med
kun lidt strøm - og solen brød igennem
til sidst! Alle fik en gennemførelsespræmie med hjem, så humøret var højt

Forsidebillede
Årets næstsidste handikapaften på åen, 9. september.
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hos alle. Tak til Jeanett for endnu et
uvedkommende. Det er desværre ikke
meget velgennemført arrangement - du gået som forventet. Medarbejderne fra
fik mange rosende ord efter løbet.
kommunen, som jeg havde aftalt projektet med, svarer ikke på mine henInden alle deltagere var taget hjem,
vendelser og jeg har desværre ikke haft
nåede Henrik Bach at holde auktion
mulighed for at troppe op på deres
over en række af klubbens mere velkontor, for at få svar på deres manglentjente kajakker. Det gav et fint tilskud til de respons på mine henvendelser. Men
indkøb af de nye kajakker samme Hen- jeg har ikke givet op endnu, så jeg hårik havde foreslået klubben - og fået
ber fortsat på at de vil være med til at
bestyrelsens accept af. Kajakkerne er
finansiere projektet, som de gav udtryk
er bestilt og da de fleste vist var lager- for ved møderne i foråret.
varer kommer der snart nye kajakker til
klubben! Tak til dig Henrik for både
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at
auktion og dit grundige arbejde med at der skal findes (mindst) eet nyt medlem
forny vores kajakbestand.
til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Så hvis du går med “et
Efter auktionen var der tid til standerbestyrelsesmedlem i maven”, så overstrygning og medlemsmøde. Det fore- vej om du ikke har lyst til at være med
gik igen i år udendørs i det dejlige sol- til bestyrelsesarbejdet i vores dejlige
skinsvejr. Martin byttede standeren ud klub.
med vimplen, som blev bundet meget
grundigt fast og medlemsmødet blev en
kort men hyggelig snak om stort og
småt i klubben.
Så skulle standerstrygningsfesten forberedes. Borde blev stillet op og maden skulle laves. Denne gang havde
vores festudvalg budt til noget så
usædvanligt som gin-smagning! 31
medlemmer havde meldt sig til festen
og heraf ville 22 gerne prøve at få en
anden oplevelse af, hvad gin også kan
være. Og det var virkeligt noget andet
end den sædvanlige grannålssmagende Gordons. Tak til de fremmødte, til festudvalget og til Lars fra
vinbutikken for en meget hyggelig aften. Vi glæder os allerede til julefrokosten!
Og så en enkelt "hænger": Jeg havde
jo håbet på, at kommunen var gået i
gang med etablering af en sti bag klubområdet, så vi undgår den megen trafik
på stien mellem klub og å og den udbredte (mis-)brug af vore faciliteter af
4
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3 gange Tour de Gudenaa
Interview med David Kudahl Lauritzen
Når man kommer til Tange kommer der
en lille bugt, hvor man skal ind. Der var
jeg lige ved at miste både pagajen og
balancen fordi min ene hånd smuttede.
Men det gik heldigvis, og vi holdt hælde
-vand-af-og fylde-på-pause i Tange.
På vej over søen så vi nogle af de
voksne plumpe i. Allerede inden start
var der en der faldt i, men han nåede at
komme op i kajakken igen inden der
blev skudt til start. Jeg synes også starten var den sværeste på grund af bølger og sidevind. Men sjov tur over søHele familien Kudahl Lauritzen var med en.
på Tour de Gudenaa med David på 12
år som klubbens yngste deltager. Det
Jeg var mest træt efter pausen i Ulfortæller David lidt om en mandag aften strup, måske fordi vi spiste frokost og
efter turen på vandet med børneholdet. holdt en lidt lang pause. Men det var
alligevel den hurtigste af de tre gange
På spørgsmålet om det var hårdt svajeg har roet turen, kun 6½ time med
rer David beskedent ”man bliver sådan pauser. Første gang brugte jeg 7½ time
lige lidt træt”. Jeg har roet turen tre
om turen.
gange, fortæller David, de to andre
gange var øve ture.
Vi startede i Ans, så vi måtte ud i blæsevejret. Vi startede med at have næsten direkte modvind, og vi ventede
temmelig længe på vandet inden der
blev skudt til start. Men ganske hyggeligt at ligge ud i bølgerne, og det var
også sjovt.
De fleste placerede sig i venstre side af
søen, men mig og min mor lagde os
ude midt på. Vi havde aftalt at jeg måtte bestemme retningen over søen, mor
lagde sig bare bag ved som hjælpebåd.
Vi var helt alene på den rute. Vinden
drejede sig undervejs så den kom bagfra, og der var godt med bølger. Det var
et problem til sidst, for de blev højere
undervejs.
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David i mål
Vi havde også aftalt, at mor hele turen
skulle blive bag ved mig, så der var
ikke hjælp af en hænger. Hun havde
talt med mig om at vi skulle øve i at
gøre det, men ingen snyd, jeg ville selv.
Mor siger jeg brokkede mig alvorligt to
gange undervejs fordi det kunne mærkes bagi, og det hjalp ikke så meget at
strække benene i kajakken.
De kunne så strækkes lidt ekstra da vi
holdt pause i Langå, mens jeg fik en
energibar. Der fik jeg også tør trøje på,
men det var næsten lige meget, for da
vi kom på vandet tissede det bare ned.
Det var ikke bare en slem byge, for det
varede hele vejen til Randers. Der var
det altså godt at have kasket på.
Man bliver glad over at komme i mål
efter sådan en tur, jeg følte mig tilfreds.
Men jeg følte mig også lidt sur, da min
storebror Philip overhalede mig mellem
de to blå broer. Vi havde godt nok kigget efter ham, og kunne ikke forstå at
han ikke kom forbi. Både Jesper, Hen6

rik og Heidi var stoppet op ved mig, og
skulle lige høre hvordan det gik for mig
at ro så langt, men ingen af dem havde
set Philip undervejs.
Philip stoppede ikke, for han var langt
bagud indrømmede han bagefter, og
ikke druknet undervejs som min mor
næsten troede. Eller var det bare drilleri
for sjov? Ja, men han roede jo også
den lange tur fra Silkeborg.
Han blev også torpederet af en kano
undervejs. De havde vist fået lidt for
meget at drikke. Kanoer var der faktisk
mange af på turen. I Langå kunne vi
næsten ikke komme i land fordi der lå 5
kanoer der hvor vi plejer at lægge til
med kajakkerne.
Og så var der medalje, en kæmpe stor
en. Min placering var nr. 14 og jeg er
klar til at prøve igen i 2016. Hvis min
mor er i træning, så tager hun den lange, siger hun. Men så tager jeg altså
turen alene.
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Tour de Gudenaa 2015
Plads

Klasse

Navn

Tid

73 kilometer
13

K1

Jesper Schmidt

6.33.08

15

K1

Henrik Bach Christensen

6.58.24

2

K1 Damer Heidi Grøngaard Mikkelsen

7.09.11

28

K1

Karsten Boll

7.27.59

49

K1

Philip Kudahl Lauritzen

7.27.39

60

K1

Carsten Bøgh

7.40.24

61

K1

AP Nielsen

7.40.51

62

K1

Poul Borup Andersen

7.41.00

71

K1

Michael Gesele

7.53.18

Bjørn Kastrup Simonsen

4.12.52

Jan Lauritzen

4.29.09

42 kilometer
10

U16

11

Open

14

U16

Anders Pedersen Schmidt

4.43.21

15

U16

Martin Kudahl Lauritzen

4.43.41

46

Open

Pernille Bering

4.47.20

17

U16

Søren Ø. Ravn

5.15.26

14

U14

David Kudahl Lauritzen

6.25.17

AP Nielsen
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Støt Brysterne/Lyserød Lørdag
Af Jeanett Nielsen
tivation til de indledende øvelser. Men
så kom tilmeldingslisten fra DKF med
hele 63! forhåndstilmeldte, og så kom
gejsten fluks tilbage. Hvor er det FEDT
at arrangere et stævne der vokser år
for år, så jeg fik gang i rekrutteringen af
hjælpere til både, køkken, nummeruddeling m.v.
Når man først er i gang, virker det som
om, at alt går af sig selv, ikke mindst på
grund af den store hjælpsomhed vi har
i klubben. Det er dog ikke alt der går af
sig selv! F.eks. henter bådnumrene vi
Planlægningen af Lyserød Lørdag be- plejer at låne i Silkeborg ikke sig selv,
gynder allerede så småt i marts måned, og hvis man helt glemmer sådan en
hvor Anne fra Kajakklubben Nord og
detalje, så skal der tænkes hurtigt på
jeg, mødes med den ansvarlige konsu- stævnedagen – tak til Anja og Eva for
lent fra DKF på Årsmødet. I år fik vi
deres helt rolige tilgang til denne ekstra
følgeskab af Odense, som gerne ville
udfordring, og ikke mindst deltagernes
prøve kræfter med løbet. Her evaluerer accept af, at sådan gør vi så i år. At det
vi på sidste års stævne, hvad kan vi
så viste sig at gøre præmielodtrækningøre anderledes, invitationsinfo, trøje- gen meget nemmere, ja – det evaluerer
valg m.m. At det så ikke altid bliver helt vi lige på....
som vi har aftalt er jo en helt anden
historie.
En solskinsdag med klubben fuld af
meget glade kvinder i alle former for
Hen i august/september sørger DKF
lyserødt, jamen det er bare så fedt! Og
for, at løbet kommer på deres kalender hvor bliver man glad når de giver udtryk
og i shoppen, så man kan tilmelde sig. for, at de synes godt om arrangemenDKF står for hele den praktiske del
tet.
med hensyn til betaling og forhandling
af priser på løbstrøjer, tryk og forsenTusind tak til jer der hjalp med at gøre
delse (selv om jeg nu ikke har indtryk
dagen perfekt – det KAN ikke siges ofte
af, det er den store forhandling der fo- nok. Jeg skylder jer alle en kæmpe
regår).
krammer.
DKF har også kontakten til Kræftens
Bekæmpelse, og sørger for at få os på
deres program. De tre stævner laver en
fælles indbetaling til kampagnen.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi lavede et
pænt overskud på næsten 2.000 kr.
bare på eftertilmeldinger og kiosksalg.
Jeg er meget spændt på, hvad det
samlede beløb bliver, jeg skal nok oplyFor mig starter forberedelserne altid lidt se om det på facebook så snart jeg har
trægt, og i år havde jeg ikke meget mo- det.
8
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Lyserød Lørdag - Resultater
Navn

Bådtype

Distance

Tid

Helle Schmidt

K1/Tur

8 km

0.49.16

Annemette Bering

K1/Tur

8 km

0.50.11

Trine Jørgensen

K1/Tur

8 km

0.54.47

K2/Tur

16 km

1.22.25

K1/Tur

8(12) km

1.32.40

K2/Tur

16 km

1.34.44

Eva Søndergaard

K1/Tur

8(12) km

1.36.14

Lone Kudahl

K1/Tur

16 km

1.36.33

Linda Kirkeby Lauridsen
Jette Jansson

K2/Tur

16 km

1.47.12

Heidi Grøngaard Mikkelsen
Ellen Askholm, MKC
Laura Risager
Anne Marie Pape
Kirsten Buchhave
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Årets klubkammerat
Af Jeanett Nielsen

Eva er klar med tidtagerkuglepennen

Tillykke $l Eva Dahl Eriksen, som i år løb med pokalen
og $tlen som årets klubkammerat.
Alle der stemte på Eva var enige om, at det er bemærkelsesværdigt at hun stiller
op til tidtagning HVER onsdag i handicapsæsonen! Derudover er hun altid klar
med stopuret når vi holder stævner som Havneræs, Marathon, Klubmesterskaber, Lyserød Lørdag m.m.
Kilometermæssigt kan vi vist godt sige, at Eva ikke slider på materiellet
(undskyld, Eva), hvilket kun gør hendes hjælpsomme indsats så meget mere
værdsat. Det er jo den frivillige indsats der gør arrangementer i klubben mulige.
På rigtig mange af stemmesedlerne gik ordet ”hjælpsom” igen – det synes jeg
siger meget om vores skønne klub.
Endnu engang tillykke til Eva!

10
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Kano og Kajakklubbens $lblivelse
Af Johnny Schmidt
et et egnet sted til at bygge en kajakklub.
De udvalgte et sted ca 350 meter øst
for Gudenåbadet, der blev åbnet i
1936. Her fandt man et egnet sted,
som man blev begejstret for, så nu bestod den næste øvelse i, at få overbevist Randers kommune om det samme.
Otto Hvid stod for kontakten til kommuen, og der blev sendt tegninnger af
byggeriet til kommunen, der gav tilladelse, samt førte vand og elektricitet
Før 1935 eksisterede der en kajakafde- ind på grunden.
ling i Sejlklubben Fjorden for dem der
ønskede at ro kajak.
Der blev bygget klubhus og bådhus til
kanoerne i samme bygning samt et
Sejlere og kajakroere deltog i forskelli- særskilt beliggende bådhus til kajakkerge stævner landet rundt, og de udgifter ne. Der blev også dannet en bestyrelse
man havde til startafgift og transport
med Otto Hvid som formand, og klubblev ikke afregnet ens, idet sejlerne
ben blev navngivet Kano og kajakklubblev honoreret bedre.
ben Gudenå og indviet den 16. august
1935.
Det var der mange kajakroere, der var
sure over, og Otto Hvid, der var medAlle kajakker og kanoer var dengang
lem af bestyrelsen arbejdede for en
lærredsbetrukket. Kanoerne var lavet af
ligelig fordling af startpenge og transtynde lister, der var nittet sammen med
portudgifter.
kobbernitter på tynde spanter, og skrogets lister var placeret tæt sammen.
Det lykkedes ikke Otto Hvid at få det
forhandlet igennem, og han meldte sig Kajakkeren var dengang brede og tunud af Sejlklubben Fjorden på en meget ge, men for at minimere vægten var der
bombastisk måde. Han tog sejlklublangt mellem de tynde lister i skrogets
bens emblem af sit jakkerevers og han bund samt på dækket. Det var kun i
smed det hen ad gulvet, hvorefter han cockpittet, at listerne var placeret tæt
forlod sejlklubben. Alle kajakroeren
sammen, så man ikke trådte bunden ud
meldte sig derefter også ud af sejlklub- af kajakken, når man entrede den.
ben.
For at få lærredet stramt som en tromKajakroerne med Otto Hvid i spidsen
meskind, inden det skulle males, så
roede på en kajakekspedition op ad
brugte man en klar lak, der hed dopeGudenåen med det ene formål at find
lak.
GLIMT nr. 4 2015

11

Der var stor forskel fra datidens kanoer De unge mennesker gik til deres forælog kajakker til de "fartuhyre" der eksidre og klagede over den behandling,
de havde fået af formanden. Fædrene
sterer i dag.
gik uden om Otto Hvid, og de samlede
en ond stemning mod ham til næste
Kajakkerne blev dengang som i dag
generalforsamling med det ene formål
opbevaret på hylder i bådhuset, men
det vaf lidt specielt med kanoerne, der at få ham væltet.
blev opbevaret i vandet i bådhuset,
Det lykkedes også, og indsat som forhvor de lå fortøjret. Når man så forlod
klubben blev de hejst fri af vandoverfla- mand blev den legendariske pagajbygger Kaj Augsut Andersen. Det blev et
den. Der var nemlig lavet et sindrigt
trist år for klubben, for i virkeligheden
hejsesystem af snore og taljer.
var Kaj August Andersen ikke interesseret i formandsjobbet.
Jeg vil godt vende tilbage til formand
Otto Hvid, der opnåede et så langt for- Otto Hvid var blevet vred over den uretfærdighed, der var blev begået imod
mandskab, at det aldrig vil blive overham, og han kom ikke længere i klubgået i vores klubs historie.
ben. Alting "sejlede" intet som en forHans tid som formand fra 1935 til 1973 mand skulle tage sig af, blev gjort. Det
blev for meget for nogle af klubbens
blev kun afbrudt af et enkelt år på
grund af nogle forkælede unge menne- mest aktive unge mennesker. De kørte
sker, der ikke kunne tåle at blive irette- på deres cykler ud til Otto Hvids
private bopæl, hvor de bad ham om at
sat af Otto Hvid.
komme tilbage. Otto tog lidt betænkningstid, men hans hjerte bankede

Det nye bådhus ca. 1960
12
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stærkt for klubben, og han kom
heldigvis tilbage og blev igen formand.
Han var uafbrudt formand for klubben
indtil 1973, hvor en pyroman antændte
klubhuset. Klubbens kajakker og kanoer blev heldigvis reddet ud på græsplænen af 2 kajakroere fra Århus, der
lige var trådt i land. De kunne se røg fra
klubhuset, og de gik i gang med at redde bådene ud. Det forholdsvis nye bådhus fra omkring 1960 var heldigvis opført i pudset slaggersten, og det var
kun tagkonstruktionen, der kunne
brænde, og den var lavet af
af meget tykke telefonpæle.
Otto Hvid pensionerede sig selv i 1973,
idet han sagde, at han var blevet for
gammel til det store arbejde som ventede med tildeling af ny byggegrund samt
opførelse af nyt klubhus. Erik Christensen kaldet "maleren" blev valgt til formand i 1974, og jeg selv blev valgt til
næstformand med specielt det nye byggeri som mit ansvarsområde.
For sit kæmpestore arbejde som klubformand opnåede Otto Hvid 3 hædersbevisninger. Han blev som det første
medlem af klubben udnævnt til Æresmedlem, og den anden hædersbevisning var Dansk Kano og Kajakforbunds
sølvnål. Endvidere blev han i 1965
hædret med årets idrætslederpris af
SIKR og Randers Amtsavis.

Otto Hvid
Den 3. i rækken af Æresmedlemmer er
undertegnede, der modtog hædersbevisningen til mit 40 års jubilæum i juni
2004, og den daværende formand
Susse Bøgh begrundede det med
mit store arbejde for klubben samt de
sportslige præstationer.

Jeg har desværre ingen årstal for de 2
øvrige hædersbevisninger.
Når jeg nu er ved det der med hædersbevisninger, kan jeg nævne, at den
næste i rækken er Karen Hoff. Hun
blev Æresmedlem for sin store sportslige indsats, da hun vende hjem fra
Olympiaden i London i 1948 med en
guldmedalje i 500 m k1. Karen blev
udnævnt til Æresmedlem i 1949.
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Klubmesterskaber 2015
29. August (Billeder fra galleri på hjemmesiden)

5000m K1 Herre:

Tid:

5000m K1 U18:

Tid:

Brian Kragh
Jesper Schmidt
Henrik Bach
Karsten Boll
Flemming Drescher
Carsten Bøgh
Carsten Grøngaard
Bo Nedergaard
Niels Ulrik Teisner
Tommy Kjær
Jan Kudahl Lauritzen

24.18
24.19
24.29
25.16
25.46
26.39
27.08
29.17
30.24
30.45
33.12

Philip Kudahl
Martin Kudahl
Søren Østergaard Ravn
Anders Schmidt

25.06
28.25
28.33
28.37

2500m K1 U12:

Tid:

David Kudahl
Mike Thorhauge

18.11
20.32

5000m K2 Dame:

Tid:

Eva Søndergaard og Jette

33.22

5000m K1 Dame:

Tid:

Heidi G. Mikkelsen
Anne Marie Pape
Jill Andreassen
Hanne Lund
Karin Østergaard
Lone Kudahl Lauritzen

27.18
30.03
31.52
32.31
33.11
33.28

14

GLIMT nr. 4 2015

Tid:

500m K1 Dame:

Tid:

Brian Kragh
Flemming Drescher
Carsten Bøgh
Henrik Bach
Karsten Boll
Niels Ulrik Teisner
Bo Nedergaard
Carsten Grøngaard

1.59
2.03
2.08
2.09
2.12
2.26
2.30
2.38

Heidi G. Mikkelsen
Hanne Lund
Anne Marie Pape
Jill Andreassen
Lone Kudahl Lauritzen

2.11
2.25
2.29
2.34
2.39

500m K2 Dame:

Tid:

Eva Søndergaard og Jette

2.34

500m K1 U18:

Tid:

Philip Kudahl
Anders Schmidt
Søren Ø. Ravn

2.01
2.28
2.31

500m K1 Herre:
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Dansprint Marathon Cup
Interview med Michael Geselle
”Utroligt nok at det kunne lade sig gøre” var kommentaren fra Michael som
fik sig en stor overraskelse ved standerstrygning i klubben 3. oktober.
Flemming Drescher havde sendt en
SMS og bed Michael om at møde i
klubben til standerstrygning, fordi der
var noget han skulle, så det var med
nogen nysgerrighed han indfandt sig
på dagen.
Præmie i form af medalje og en fin
pengepræmie for at vinde aldersklassen i Dansprint, var slet ikke faldet ham
ind.
Nogen kalder det held, griner Michael,
men det er det slet ikke. Det hedder
timing, et spørgsmål om at placere sit
fødselsår rigtigt. Men han må dog indrømme, at han nok får det sværere næste år, fordi han lige har rundet grænsen til næste aldersklasse, og dermed
måske flere konkurrenter, måske. . . !
Præmien faldt efter deltagelse i blot 2
af de i alt 8 stævner, der indgår i Dansprint Marathon Cup. Michael deltog i
Paradisløbet og Randers City Kajak
Marathon. Det var nok til at give Michael 40 point og dermed vinde aldersklassen ”Herrer K1 +40” foran 24 andre.
Endnu et argument for at deltage i nogle af de mange stævner i andre klubber. Beskrivelse af Dansprint Marathon
Cup og resultatlisten for 2015 kan ses
på DKF’s hjemmeside, bare følg linket
fra forsiden af klubbens egen hjemmeside. Du kan også finde placering for
de 10 øvrige roere fra Randers, som
deltog i konkurrencen.
16
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Kajakrally
Af Henning Sørensen
DKF oplyser at man i år har måttet aflyse 4 ud af 8 planlagte PaddleBattle
Cup stævner på grund af for få tilmeldinger. Så er vi ganske tilfredse med
tilmeldingerne på henholdsvis 26, 20
og 18 børn og unge til de 3 gange vi
har inviteret til kajakrally.

er da også et fint fremmøde fra Randers, der er med til at holde liv i kajakrally stævnerne. Listen nedenfor viser
de 14 fra Randers, som har været med
de 3 gange, med meget skiftende vejr
og vandforhold. MEN stor ros til jer, for
der er altid godt humør.

I år har der været deltagere tilmeldt fra
Randers, Nibe, Skive, Ålborg, Viborg
og Ebeltoft. Vi prøver næste år at se
om vi kan få aktiveret vores gamle sam
-arbejdsklubber i Nørresundby og Tange, og vil også tage direkte kontakt til
nye klubber i det midtjyske, så vi kan
videreføre danmarks hyggeligste kajakHatten af for Niels-Ulrik og Co., for her i stævne for Børn og Unge.
Randers vrimler det jo ligefrem med
Tak for opbakning, kajakunger.
glade børeneroere hver mandag. Det
Kajakrally har nu været afviklet i 8 år,
og de største stævner har været med
35-40 deltagere. Det kniber åbenbart
for nogle af vores venskabsklubber at
holde gang i børn og unge, og fastholde medlemstallet, og dermed have mulighed for at tilmelde sig til kajakrally.

Navn

Klasse

Randers

Nibe

Skive

Alex Buchave Møller

U10

40.18

27.14

45.19

Line Gebauer Madsen

U10

35.47

27.48

34.04

Laura Poulsen

U10

41.50

David Kudahl Lauritzen

U12

21.03

17.59

20.31

Mike Thorhauge

U12

26.30

18.26

22.44

Jakob Poulsen

U12

27.06

Ida Buchave Møller

U12

22.44

19.37

26.10

Camilla Gebauer Madsen

U12

32.45

20.55

Olivia Lynge Møhlenberg

U12

2½ kilometer

20.05

21.38

5 kilometer
Bjørn K. Simonsen

U16

30.43

Martin Kudahl Lauritzen

U16

31.51

Søren Ø. Ravn

U16

32.01

Anders Pedersen Schmidt

U16

Philip Kudahl Lauritzen

U18
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30.33
33.55

27.13

25.27
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Registrering i ”Rokort”
Af ”Bådudvalget” - Henrik Bach Christensen
strere på en klubbåd af samme type,
selv om det kunne være nærliggende
for at gøre det så ”rigtigt” som muligt.

Nu har vi kørt på det nye system i et
lille år, og det går sådan set fint, i hvert
tilfælde med at får registreret turene.
Det som så måske ikke går så godt, er
at få turene registreret på de rigtige
både.
Vi vil jo gerne bruge registreringerne
som basis, når der skal træffes beslutninger om køb og salg af både. Hvis
der ikke registreres korrekt kan man jo
risikere, at der bliver truffet forkerte beslutninger om klubbens bådpark, og det
skulle vi jo helst undgå.

Som eksempel har vi 479 km registreret på Rød nr. 5, på trods af at der slet
ikke er en båd på den plads. Der har
tidligere ligget en båd der, men den er
flyttet til Grøn 1. Jeg har på fornemmelsen at fejlen opstår fordi der er en roer
der bliver ved med at registrere på den
gamle plads (båd). Og det er jo sådan
set forståeligt, fordi Rokort systemet
automatisk foreslår den sidste båd man
har roet i. Så husk at checke om det er
den rigtige båd man skriver ud, når
man går på vandet.
Og jeg kan da også lige nævne at Lars
Berg har roet til Langå i den lille
bådtrailer, det er da meget godt gået
synes jeg ;-)
Og så skal skader også rapporteres i
Rokort systemet nu. Det giver os mulighed for at holde lidt øje med skadeshyppigheden for de enkelte både, og
på den baggrund tage stilling til om både evt. skal udskiftes.

Så jeg vil gerne henstille til at man så
vidt muligt registrerer de ture man ror i
klub-både korrekt, jeg ved godt at det
kan være lidt besværligt, f.eks i forbindelse med Sveriges-turen, hvor man
måske ror 100 km i alt, men i flere forskellige både. I stedet for at registrere
det hele på en båd, vil jeg gerne have
at man forsøger at fordele kilometrene
efter bedste skøn, f.eks 25 km på båd
1, 35 km på båd 2, og 40 km i båd 3.
Hvis man roer i en ”Ikke klubbåd” skal
de registreres på ”Gæst Ener” og
”Gæst Toer”, man skal altså ikke regi18
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Nye både på vej $l klubben.
Af ”Bådudvalget”
Som nogen måske har bemærket har vi solgt nogle af klubbens både. Heldigvis
er der så også truffet beslutning om indkøb af 5 nye både, så der sker også lidt
nyt. Med lidt held kommer de fleste af dem til klubben i slutningen af oktober/
start november, så der er lidt at glæde sig til.

Både som ikke længere er i klubben
Escape rød 4
Player rød 14
Player rød 15
Fenja 65, ude af drift i +2 år
Fenja 85, ude af drift i +2 år
Ranger, ude af drift i +2 år
Tracer, rød 8
Tracer rød 11
Tiger kap 7

Nye både på vej
Nelo Viper 51, glasfiber ca. 14 kg
Turbåd som ligner Escape meget, har lidt højere forskib som giver en mere tør
båd i bølger, og lidt lavere agter som skulle gøre den mindre sidevindsfølsom.
(Sværhedsgrad 8 - som Escape, båd nr. Rød 2)

Nelo Viper 48, WWR (Kulfiber) ca. 11 kg
Halvkap, lidt hurtigere version af Viper 51, stabilitet ca. som Zedtech TCR
(Sværhedsgrad 7, Kapbåde - som TCR, båd nr. Rød 18 og Tracer, båd nr. Rød 12)
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Zedtech TCR, sport ca. 10 kg
Halvkap, lidt lettere end de 2 TCR både vi har i klubben nu
(Sværhedsgrad 7, Kapbåde)

Citius 44 Classic, ca. 11,5 kg
Tur/kapbåd, en båd med en stabilitet mellem TCR og Lancer, en fin båd for dem
der har lyst til at prøve noget der er lidt sværere end TCR, men som synes det er
for svært at sidde i en Lancer/Freelancer. Selv om den kun er 44 cm er den relativt nem at ro, da skrogfaconen og en lav sædeposition giver pæn stabilitet.
(Sværhedsgrad 5-6, Kapbåde - som Ranger, båd nr. Rød 24)

Sipre Thunder Kid
Børne/ungdomsbåd
Lidt mindre end en normal turkajak, lidt større end de normale børnebåde. Kan
fint anvendes også af mindre kvinder. Længde 475 cm, bredde 50 cm

(Red: Du kan læse om gruppering af kajakker i sværhedsgrader på
www.kajakinfo.dk)
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Havneræs
Af Michael Geselle
ræs, men et ræs hvor DU bestemmer
hvor stærkt det skal gå. Folk gir den
gas, eller det de magter på 5 eller 10
km ruten man har meldt sig til.
Men igen, det er stadigvæk dig der
sætter barren for hvordan det kommer
til at gå. Og tro mig det kommer til at gå
godt. så pak dine dårlige undskyldninger væk , så som ”Nej Nej da, JEG skal
da ikke med til ræs, er du da sindssyg ,
det er jeg slet ikke god nok til, jeg har
ikke trænet nok, jeg kan da ikke følge
med jer andre der ude” osv. Osv.
Så er vi igen kommet til den tid på året
hvor bladende begynder at falde af træerne og kulden måske snart banker lidt
på kajakken, og det er dejligt, for så er
det ved at være tid til havneræs, hvilket
er en årligt begivenhed i rokalenderen ,og som strækker sig over 5 løb.

Jeg syntes at det er en skam at sådan
en stor klub med så mange roere , at vi
så kun er sådan en lille flok på 4 -7
personer fra sådan en dejlig klub som
Gudenå er, tager af sted.

Jeg må personligt sige at jeg nyder det
hver gang der er hævneræs, for det er
lig med at man kommer afsted sammen
med ens rokammerater og møder de
andre roere som har meldt sig til havneræset der hvor man nu skal ro.

I år gør jeg mig lidt større forhåbninger
til deltager antallet her fra vores klub,
da jeg ved at i år har vi rigtig mange
gode nybegynder som er blevet hærdet
godt gennem deres begynderkursus
med blæst og regn, jeg har også observeret at de har været dygtige til at ro
nogle kilometer.

Og jeg ved at når starten går, og til
man er i land, er der ikke et eneste sekund man har fortrudt at man tog med
de andre, fornøjelsen af at overhale
nogen ( eller ikke ) er dejligt, for man
ved at der ude på vandet, måske lige
foran dig ror der en der har det lige
som dig, og har de samme ro evner
som du padler med, og som heller ikke
har fortrudt at han/hun som ror mod
målet syntes at det her det var da ikke
nogen dårlig ide at tage med de andre.
Ordet havneræs bliver tit misforstået
her nede i klubben. Ja, gu er det et

For nybegynderne er det her en perfekt
mulighed at komme ud og vintertræne
……. Og så i godt selskab.
Man skal huske på at intet ro vejr er
dårligt, kun påklædningen, skidt værre
med om vandet er koldt, du skal jo ikke
bade i det. Kom nu af sted, drop undskyldningerne for at du ikke ved hvornår det nu er, for datoerne er med og
lige til at hænge på køleskabet.
Det var lige en kort beskrivelse om havneræs , som nok kunne fortælles me-
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get mere detaljeret om , men det nemmeste er bare at tage med og prøve
det. Når du læser dette har vi allerede
været af sted første gang, og det kan
du bestemt se både billeder og begejstrede kommentarer om på facebook,
hvor Havneræs også har sin egen side.
Og så findes der også en hjemmeside
www.havneraes.dk hvor resultatlise
bringes efter hvert løb.

1-11- 2015 Horsens kajakklub
6-12- 2015 Ry roklub
3-1- 2016 Gudenå kajakklub
7-2- 2016 Silkeborg
6-3- 2016 Odense
3-4-2016 Århus - Brabrand sø
Datoerne er med forbehold, men se
mere på facebook og deres hjemmeside.

Kalender
November
19.
kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
kl. 19.00 Fuldmåneroning
December
12.
kl. 18.00 Julefrokost
25
kl. 19.00 Fuldmåneroning
31.
kl. 12.00 Nytårsroning
Kl. 14.00 Champagne og kransekage
Januar
3.
6.
24.
Februar
6.
22.

kl. 10.00 Havneræs i Randers
kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
kl. 19.00 Fuldmåneroning
kl. 11.00 Fællesroning
kl. 13.00 Nytårsappel
kl. 14.00 Generalforsamling
kl. 19.00 Fuldmåneroning

Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på
Www.gudenaa-kajak.dk

E erlysning . . . . !!
Klubbens rødvinsglas er på forunderlig vis forsvundet. De må gerne leveres tilbage i god tid inden julefrokosten.
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Jesper Schmidt

Carsten Bøgh og
Philip Kudahl Lauritzen
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Henrik Bach Christensen

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