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Lysglimt
Af Flemming Drescher
Så starter en
ny sæson allerede igen. Eller
det vil sige,
den er allerede
godt igang. Der
er mange, der
allerede har
roet rigtig mange ture. Det
har næsten
heller ikke været vinter, så
ingen undskyldninger for ikke at tage
en tur på vandet. Vi har da også indimellem været så mange at saunaen
har været alt for lille. Men det har nu
gået hver lørdag alligevel, heldigvis er
alle ikke hjemme fra rotur på samme
tid.
Officielt startede sæsonen jo egentlig
den 1. lørdag i April, hvor standeren
blev hejst kl 14.00.
Året startede med havneræs for alle
interesserede, og der var i år 74 roere
der gennemførte. Heriblandt 14 af vores egne roere. Derudover var der en
masse hjælpere, og hvor er det dejligt
at der bliver bakket op om vores arrangementer på den måde.
Håber vi kan samle ligeså mange, eller
gerne endnu flere, både roere og hjælpere når vi skal afholde Randers City
Kajak Maraton(RCKM) søndag den 26.
maj. Hold øje med opslagstavlen og

vores online medier for info. Er du i
tvivl om du kan ro det, så er det bare
at spørge nogle af de mere erfarne
roere.
Årets begynderkurser er (så vidt jeg
husker) for første gang fyldt op allerede inden sæsonen starter, det er da
vildt fedt at vores dejlige sport er ved
at være så populær. Håber alle tager
godt imod de nye, og i tænker over
hvilke dage der er begynder aftener/
weekender så der er grønne kajakker
nok til alle.
Vi har til denne sæson også fået skiftet
ud i børne- og ungdoms holdene, og i
den forbindelse skal der lyde et kæmpe tak til Niels- Ulrik for den enorme
indsats han har ydet gennem mange
år. Og så bliver det spændende at følge alle vores børn og unge igen i år,
og se om de bliver endnu mere bidt af
det og vil deltage i flere stævner og
arrangementer.
Jeg håber igen i år vi kan samle rigtig
mange af klubbens medlemmer til vores onsdags handicap, hvor vi hygger
efter roturen med pølser. Det plejer at
være en hyggelig aften, hvor mange,
både nye og gamle roere, får snakket
godt sammen og planlagt ture og delt
fif og trick til teknik og træning.
Jeg har ladet mig fortælle at der bliver
startet GTS træning op igen i år. Det
har tidligere været meget givende til

Forsidebillede
Vild med vand? Nej, det hedder havneræs, men vildt så det ud da formand Flemming og
de øvrige kajakvilde hørte at der blev sagt ”go” til årets første havneræs.
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alle, der gerne vil lære teknik og ro
sammen med andre. GTS betyder Gå
Til Stålet. Det er ikke så hårdt som det
lyder, da der bliver roet på rundbane
nær klubben. Så kan man ro lidt længere eller kortere afhængig af tempo.
Vi skal jo selvfølgelig også have vores
årlige tur op og besøge Högsbyns fritidscenter, hvor madsalen og køkkenet
er reserveret i uge 29. Så reserver nu
allerede ugen til en kanon hyggelig tur
med masser af dejligt rovand og godt
selskab.

de gerne høre fra dig.
Samtidig vil jeg meget opfordre til at
passe på vores kajakker. De skal gerne
holde i mange år uden alt for mange
skader. Men får du lavet en skade på
en kajak, så husk venligst at få lavet en
skadesanmeldelse i vores registreringssystem. Så kan andre se den er
skadet, og materiel udvalget kan få den
repareret igen.

Til sidst vil jeg takke for valget til formand for klubben. Til dem der ikke kender mig, har jeg roet kajak siden 1982.
Jeg arbejder til dagligt på Hounø, hvor
Der vil ligesom tidligere år, blive arran- jeg rejser rundt i hele verden. Prøver
geret en del i løbet af sommeren, både dog så vidt muligt at planlægge rejser i
på vandet, i klubben og rundt om i lan- vinterhalvåret, men desværre kan det
det. Så tag et kig på opslagstavlen, på ikke altid være sådan. Jeg nyder meget
at komme i klubben når der er arrangehjemmesiden og facebook.
menter af både sportslig og festlig kaPer og Lars i materiel udvalget, vil for- rakter. Jeg synes det er så dejligt uformelt og alle har samme formål med at
søge at holde vores kajakker vedligeholdte hen over sæsonen. De vil gerne være der. Jeg vil også meget gerne
lære fra mig i det omfang jeg har mulighave flere med, så kan du noget med
glasfiber, eller har lyst til at lære det, vil hed for det, så du er velkommen til at
tage fat i mig.
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Referat fra generalforsamling
den 2. februar 2019
Af Jørgen Lanng
1. Valg af dirigent
Carsten Grøngaard blev foreslået og
valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig jfr. lovene

nu engang projekt nyt klubhus diskuteret. Det nye klubhus er stort emne og et
stort stykke arbejde, at få på plads. Bestyrelsen har brugt mange timer på emnet igen i år. I 2018 lykkedes det at få
2. Formandens beretning.
indsendt den egentlige byggeansøgSom tidligere år, har 2018 fulgt klubning. Randers Kommune var positive
bens årsplan for arrangementer og gø- og gav dispensation, men desværre
remål. Alt sammen med medlemmerindsendte Danmarks Naturfredningsfornes store opbakning og indsats. Klubening en klage, som det kan tage op til
ben har fortsat en sund økonomi og en et år at få behandlet. Vi må derfor fortbådpark af høj kvalitet. Klubhuset er vel sat holde vejret og både tro og videre
det, som vi alle ønsker også bliver su- håbe på godt nyt for 2019.
per lækkert. En lang proces. Igen i år
afholdes Generalforsamling i samme
I det hele taget har vi haft et godt og
klubhus som tidligere.
frugtbart arbejde med Randers Kommune i 2018. Ligeledes med Randers
Særligt synligt i 2018 har været de
Roklub og Randers Sejlklub som vi har
mange nye medlemmer og hvordan de dannet erfa-gruppe med. Der er i disse
har hygget sig og hjulpet hinanden. I
år stor fokus på vandsport generelt og
bedste klubånd. Dejligt at se. Vi kan
samtidig “Byen til Vandet” projektet i
godt prale af, at Kano og kajakklubben Randers. Ikke alles ønsker kan tilgodeGudenaa er en forening og en klub,
ses, men oplevelsen er, at Kommunen
som på alle måder og niveauer er et
gerne lytter og tager imod gode ideer
givende sted, at være medlem. Sædva- og forslag.
nen tro indledtes året med Havneræs.
Den 7. januar. Som altid en kold, men
Kommunen vil meget gerne hjælpe formeget hyggelig dag. 86 deltagere. Et
eningslivet i Randers, hvor det er muflot antal. Fine resultater til Gudenaa.
ligt. Vores klub har samlet set indkøbt
udstyr for over 400.000 kroner i 2018.
I starten af februar var der Generalfor- Alt sammen med støtte fra Randers
samling, med stort fremmøde og entu- Kommune. Længe ventet, kom foråret.
siasme. Dejligt at også flere af klubDet betyder standerhejsning samt opbens nye medlemmer dukkede op og
start af begynderkurser og børnedelte ud af deres oplevelser, som nye
ungdomsroning. Så er der travlhed i
medlemmer i klubben. Generalforsam- klubben. Hvilket jo er en dejlig ting.
lingen bød på forandring i bestyrelsen
med ny formand Steffen Madsen og
Men vi skal også spørge os selv om,
Henrik Bach som ny suppleant.
hvor travle vil vi være? Har vi for mange arrangementer ifht, at alt er baseret
Efter afstemning af budget og fremlæg- på frivillig arbejdskraft ? Randers City
gelse af udvalgsberetninger, blev end- Kajak Marathon. Ikke alt for mange delGLIMT nr. 1 2019
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tagere i 2018 og bestyrelsen blev enige
om, at det er en stor indsats med måske lige lidt nok deltagere. RCKM er
planlagt også i 2019, men er der ikke et
øget antal deltagere må kommende løb
overvejes.

lig tak til Niels Ulrik for den yderst store
indsats, som han har ydet gennem
mange år.

En varm sommer betyder også mange,
som besøger vort område. De egentlig
officielle skilte med opholdsregler for
området, er heller ikke i 2018 sat op.
Begynderkurser er en så stor succes,
at alle kurser var fyldt op i 2018. P.g.a. De ligger fortsat til godkendelse ved
en meget stor, flot målrettet indsats fra Politiet? Men det har heldigvis hjulpet
instruktører og hjælpere, endte det med med de nye skilte ved bådebroen samt
39 nye medlemmer i 2018. Det er et
skiltene udvendigt på lågerne.
resultat man kan være stolt af. Og rigtig
Vores bådebroer og øvrige træværk er
mange bestod IPP2-prøverne. Meget
slidte og med løse brædder. Der er ved
tilfredsstillende.
at blive indhentet tilbud på udbedring.
En varm sommer giver også stor tilslutBørne-ungdomsroning havde mange
ning til Handikaproningen om onsdageroere på vandet i 2018. Der er godt
ne. Og endnu bedre forhold til, at sidde
med liv i klubben sådan en mandag
aften. Super dejligt! Forhåbentlig bliver udendørs og spise de altid gode Grilldisse unge roere hængende i klubben i pølser. Ligeledes stor fremmøde til
mange år fremover. Instruktører, hjæl- pudse og poleredagene.
pere og forældre gør i hvert fald deres.
Niels Ulrik Teisner stopper med, at væ- Tak til materieludvalget for arbejdet
re primus motor efter 2018 for børne og med kajakkerne. Vi fik fokuseret på
ungdomsroning. Der skal lyde en sær- udendørsarealerne. Det pyntede me6
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get, at fjerne det høje græs omkring
bådehusene. Selvom vi ønsker os et
nyt klubhus, skal vi fortsat huske, at
holde det gamle og udendørs-arealerne
ved lige.

ste deltagere var hjemme ved sekstiden den følgende morgen. Og som altid blev bemærkelsesværdighedspokalen uddelt.
Nytårsroning var godt besøgt. Sikkert
fordi der var kransekage og boblevand
Eftersommeren bød endnu engang på til alle og fordi man lige kan tyvstarte et
Tour De Gudenaa. Det sidste år, hvor
nytårsforsæt med at ro en tur. Dejligt
vi er egentlige medarrangører af løbet. med så mange fremmødte til klubbens
Følgende deltog i løbet, Kurt Bendtzen, arrangementer og hyggeligt, at kunne
Anders Smidt, Michael Bjerrum fra Ans afslutte året der gik, med en skål med
og Sebastian og Victor i to’er kajak.
ro kammeraterne. Tak til alle medlemFlot klaret drenge.
mer for opbakning og god indsats. Tak
til bestyrelsen for et effektivt år med
Det altid velarrangerede “Lyserød Lør- gode resultater.
dag” var igen en stor succes med mange flot lyserødt udklædte piger på van- 3. Beretninger fra udvalg.
det. Samme dag følger så standerMaterieludvalg - Per/Jens/ Lars- vil gerstrygningen, medlemsmøde og stanne have flere med. Opfordrede til at
derstrygningsfest.
passe på materiellet. Værftet åben hver
mandag.
Det varme emne på medlemsmødet
var vinterroning. Herom mange gode
Begynderudvalg v/ Tommy. Holdene
meninger og input. Der er det personli- fyldt op. Det nye koncept fungerer fint.
ge ansvar for egen sikkerhed. Efterføl- Der er efterspurgt mere kendskab til
gende blev klubbens sikkerhedsregler vores kajakker. Der er uddannet 2 nye
gennemgået og revideret af bestyrelinstruktører, Per og Henrik. Glad for at
sen på bestyrelsesweekenden.
der er mange hjælpere. Tak til dem.
Der er fyldt op til nye hold i 2019. Der
Standerstrygningsfesten blev krydret
er ca. 10 på venteliste.
med romsmagning med Henrik fra
Smagevin. Stor tilslutning og en hygge- Bådudvalg ved Henrik. Det har været et
lig aften. Standerstrygning betyder jo
travlt år med mulighed for udskiftninger
også vinteraktiviteter med kajakpolo og i bådparken samt nye moderne pagasvømning på Tirsdalens skole samt
jer. Byen til vandet gav et tilskud på kr.
fællesroning om lørdagen. Der er fort320.000 fra Rds. Kommune. Lidt besat mange som gør brug af disse tilbud svær, idet der skulle indhentes flere
og det er en god måde, at holde sig
tilbud. 22 nye både og 22 nye pagajer.
form på om vinteren, samt at møde ro
Rigtig flot løft. Det koster at købe, opkammeraterne. Tak til Casper for den
daterer og vedligeholde. Oversigt over
store indsats med livreddere og polo’er. vores kajakker og deres stabilitetsgraTak til kagebagere og kagebringere til
der hænges op på tavlen.
lørdagsroning.
Poloudvalg ved Kasper. Godt år. 7 til 8
Lige så godt besøgt blev julefrokosten. spillere møder frem. Har fået opdateret
Endnu en gang tak til Annemette for
udstyret. Spillerne hygger sig.
det store arbejde med, at arrangere
Livredder ved Kasper. 8 har bestået
klubbens fester. Det forlyder, at de sid- prøven. Nye emner efterlyses
GLIMT nr. 1 2019
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Stævneudvalg ved Michael. Sørger for tigt godt og der er grund til stor ros for
tilmelding til havneræs og meget andet. jeres engagement.
Efterlyser en ny ansvarlig.
Vi har også i denne sæson haft en flok
Børneudvalg ved NUT. Han er på ferie. gode og engagerede instruktører og
hjælpere og der er en god flok forælBeretning læses op af Steffen:
dre, som gerne hjælper til.
Vi har haft endnu en forrygende sæson
i KAGE- og Kajakklubben Gudenå. Alle Lad mig her sige en stor tak til jer alle
børn, unge og forældrene ved godt, at for enhver hjælp. Det er alle jer, der gør
det muligt.
hygge og kage er en vigtig del af det
klubliv, vi har. Sådan har det været i
Ved Tour de Gudenå var vi også remange år og således også i 2018.
præsenteret med nogle af vores unge
Der er stadig grund til at glæde os over roere, som deltog og gennemførte.
mange deltagere i alle aldre på børne – Heidi har stillet sig til rådighed for yderjunior – ungdomsholdene. Vi har i 2018 ligere træning for de unge kaproere.
haft omkring 30 roere. Vi nød den var- Det har fungeret godt. Mange tak for dit
me sommer og efterårsvejret var også store engagement i dette år. Vi håber
med os.
du vil fortsætte. Vores tur 2. pinsedag
er nu en fast tradition og der var endnu
en gang god tilslutning til en dejlig tur
Vi er glade for de nye fine kajakker,
som vi fik eftersommeren. Vi opfordrer ned ad åen.
løbende forældrene til at sørge for, at
Jeg har stået i spidsen for børne-juniorbørnene har fået mad og drikke og er
klar til at ro mandag kl. 18. Det går rig- ungdomsholdet i en del år. Det har altid

8
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været en fornøjelse, men nu er det slut.
Vi trænger til ny inspiration og nye
kræfter på holdet. Jeg har overdraget
ledelsen af børne-juniorungdomsholdet til en gruppe bestående
af Magnus, Kurt, Thomas, Anne Marie.
I kan godt glæde jer til nye sjove og
udfordrende aktiviteter på holdet. Det
kommer der nok noget mere om.

ming stiller ikke op. Henrik er villig til
valg. Jeanette og Henrik vælges for 2
år.
9. Valg af 2 suppleanter.
Niels Weis modtager ikke genvalg og
Henrik er nu bestyrelsesmedlem. Lars
Bentzen og Per er villige til valg. De
vælges uden modkandidater.

10. Valg af revisorer.
Ida Jensen og Brian Kragh er villig til
4. Kassereren forelægger det revide- genvalg. De vælges uden modkandidarede regnskab for godkendelse, og
ter.
derefter budgettet for indeværende
år.
11. Eventuelt.
Regnskab, status og budget gennemBrian gennemgik hvad der er passeret
gået af kassereren. Ingen bemærknin- vedr. den forhåbentlig kommende klubger. Brian oplyste om 299 medlemmer husbyggeri i løbet af 2018. Byggeri kraden 31.12.2018.
ver lokalplandispensation og hensyn til
en åbeskyttelseslinie. Der har været en
5. Rettidigt indkomne forslag.
god kontakt til byrådet. Vi venter alle
Forslag til ændring af klubbens navn af spændt.
Torben Ravn. Kano foreslås at udgår af
klubbens navn. Forslag kajakklubben
Der var tak til den afgående formand.
Gudenå eller Gudenå kajakklub.
Carsten takkede herefter for god ro og
orden og afsluttede generalforsamlinEmnet blev drøftet med mange synsgen.
punkter bla. at ordet Randers skulle
indgå i et nyt navn.
Tak til jer alle omkring holdet.

Det konkrete forslag kom til afstemning.
Antal stemmeberettigede var 38. For
forslaget 7. Imod forslaget 26. 5 stemte
hverken for eller imod. Forslaget dermed forkastet.
6. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer i forhold til 2018.
7. Valg af formand.
Steffen modtager ikke genvalg af personlige og private årsager. Flemming er
villig til valg. Han vælges uden modkandidater og med bifald.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jeanette og Flemming er på valg. FleGLIMT nr. 1 2019
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Kilometersta s k

Tre af årets pokalvindere: Johnny Schmidt med herrepokal, Heidi Mikkelsen med
damepokal og Morten Jønsson med begynderpokal. De øvrige modtagere, der
ikke var til stede: Anders Schmidt fik ungdomspokal og Victor Bendtzen fik børnepokal.
Plads
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
10

Navn
Johnny Schmidt
Torsten Karlsson
Erik Sommer
Torben Olsen Ravn
Per Frank Jensen
Jens Thomadsen
Brian Kragh-Frederiksen
Heidi Mikkelsen
AP Nielsen
Diana Jessen
Poul Ibsen-From
Finn Ethelberg

Km
3.526
2.160
2.054
1.735
1.258
1.247
1.246
1.194
1.101
1.101
1.042
1.024

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Michael Bjerrum
Michael Ian Duelund Jensen
Kurt Bendtzen
Annemette Bering
Flemming Drescher
Anne Marie Pape
Oluf Kroer
Lars Berg Riisager
Gitte Dahlerup
Søren Karlsen
Morten Jønsson
Karsten Boll
Anders Schmidt
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973
970
939
919
902
897
852
819
784
726
712
696
658

26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Jesper Schmidt
Carsten Grøngaard
Henrik Bach Christensen
Arne Madsen
Steffen Madsen
Jette Skou Fuhlendorff
Peter Schmidt
Linda Lauritsen
Karen Galatius
Peter Grøn
Lars S. Rasmusssen
Michael Geselle
Nils Weis Jørgensen
Jette Blaabjerg Jansson
Jesper Krogner
Freddy Kjærulff
Lars Bentzen
Karin Østergaard
Finn Enevoldsen
Jill Andreassen
Bo Nedergaard
Jan Halskov Rasmussen
Hanne Povlsen
Chris Bendtzen
Dorthe Hansen
(Al)Fred Heller
Trine Jørgensen
Marie Balle Felsby
Janne W. Mouritsen
Dorte Høyberg
Victor Bendtzen
Tom Jespersen
Michael Damborg
Karin Iversen
Mette Christensen
Martin Kudahl Lauritzen
Henning Hargaard
Martin Schneider Thomsen

646 64
Merete Hansen
642 65
Tove Grønkjær
640 66
Søren Dani Quist Frandsen
580 67
Annette Glibstrup
578 68
Rikke Hylleberg Clausen
531 69
Henrik Pedersen
511 70
Brian Jensen
500 71
Annette Stradt
471 72
Jesper Lund Hansen
471 73
Signe Elise Vestager
470 74
Sebastian Rask Løkkegaard
446 75
Marianne jensen
433 76
Mikkel Brorsen
425 77
Lene Vammen Søndergaard
422 78
Ulla Madsen Thau
420 79
Jørgen René Jensen
417 80
Birgit Nielsen
408 80
Niels-Ulrik Teisner
404 82
Henning Holgaard Sørensen
397 83
Janie Poulsen
396 84
Hanne Dahl
391 85
Birgitte Debel Krag
389 86
Anne Dorte Tind
385 87
Eva Søndergaard
377 87
Mads Sejersen Vinther
375 89
Søren Gregersen
354 90
Rikke Søjbjerg
342 91
Magnus Søjberg
338 92
Liza Søndergaard
336 93
David Kudahl Lauritzen
335 94
Anette Adelhardt Jensen
332 95
Anne Marie Rask Løkkegaard
327 96
Robert Jacobsen
324 97
Jens Bramming
321 98
Cathrine Gøbel elmose
310 99
Henrik Leth Jensen
300 99
Susanne Nørgaard
291 101 Ole Jepsen
GLIMT nr. 1 2019

287
270
259
258
243
237
235
226
224
223
222
218
215
213
212
211
210
210
207
202
201
193
190
189
189
176
174
173
170
166
162
158
156
154
152
151
151
150
11

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
111
113
114
114
116
117
118
119
119
121
121
123
124
125
125
127
127
129
129
131
132
132
134
135
136
137
138
138
12

Gitte Størup
Christiinne Østergaard Larsen
Bibi Fibiger Leerhøy
Helle Pedersen
Johnny Rosendal Møller Jensen

Kasper Gregersen
Birger Buchhave Møller
Marie Gylling
Karsten Jeppesen
Morten Clausen
Peter Olesen
Jeppe Mann
Brian Nyborg Kibæk
Thomas Lynge
Hans Jørgen Eriksen
Jette Eriksen
Søren Jensen
Carsten Kappel Bøgh
Claus Leerhøy
Kenneth Jensen
Michael bonde
Flemming Hvidberg Madsen
Simon Blumensaat Nielsen
Jesper poulsen
Kirsten Frederiksen
Karin Boldt
Maja Bendtzen
Erik Amby Jørgensen
Jakob Krogh
Steffen Drachmann Rasmussen

Anne Holme
Marie Luise Gradman
Line Elmstrøm Poulsen
Kirsten Salling Buchhave
Hanne Guldbrandt Holgell
Leo Møller Pedersen
Lone Sørensen
Morten Rasmussen

143 140 Carl Åge Hansen
140 141 Bente Juulsgaard
138 142 Anders Bech Borchersen
136 142 Dorthe Skovhede
135 142 Helena Rasmussen
133 142 Lars Yde
132 142 Peter Overbeck
128 147 Noah (Gæst)
127 148 Kjeld Kahr
123 149 Carsten Fuhlendorff
123 150 Anja Vemmelund
122 150 Olivia Lynge Møhlenberg
120 152 Betina Wittrup Larsen
120 152 Birgitte S. Pedersen
119 154 Liv Kirstine Lyngby
116 155 Simon Gregersen
114 156 Dorte Juuk
111 156 Mille hanghøj
111 156 Stinne Kvist
110 159 Ida M. Jensen
110 160 Ida Buchhave Møller
108 161 Jytte Windel Kahr
107 162 Jeanett Nielsen
104 162 Sanne Holmkvist
104 164 Sannie Mandal
101 165 Noah Overbek
101 166 Palle Gjellerod
96 166 Troels Weiss
96 168 Karma Julie Bjerrum Christensen
93 169 Ruth Jørgensen
88 170 John Henrik Fryd
88 171 Philip Kudahl Lauritzen
87 172 Mette Nielsen
85 173 Laura Rasmussen
84 174 Bo Gaardsø
81 175 Lotus (Gæst)
79 176 Jesper Jul Nielsen
79 177 Emma Gomez Vinther
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77
76
75
75
75
75
75
74
68
65
64
64
61
61
60
58
57
57
57
56
54
53
52
52
50
49
48
48
46
45
44
43
40
38
36
35
34
33

178
179
179
181
182
182
184
184
186
186
188
188
190
190
190
190
190
195
196
196
196
199
200
200
200
203
203
203
206
207
207
207
210
211
212
212
212
212

Morten Rebsdorf
Line Gebauer Madsen
Thomas Poulsen
Bodil Krogh
Kathrine Smærup Ehlers
Stine Rasmussen
Jarl Udsen
Maja Opstrup
mathias (Gæst)
Preben Buchhave
Hans Otto Lindskov
Randi Fuhlendorf
Emil Riisager (Gæst)
Kristen Nielsen
Mogens Leth (Gæst)
Morten Eld (Gæst)
Stephan (Gæst)
Lone Kudahl
Laura Poulsen
Sigurd (Gæst)
Tommy Kjær
michael (Gæst)
Anne Marie Østergaard
Jens Kirkegaard
Lene Norup
Kirsten Andersen
Lotte Petersen
Ole Kristensen
Kiwie (Gæst)
Helle Amdisen
Richard (Gæst)
Søren Østergaard Ravn
Sigrun Fryd
Brylle Bjarnason (Gæst)
Ann-Kirstine Krag (Gæst)
Emma Bastholm (Gæst)
Mathias (Gæst)
Mette Grønborg (Gæst)

32 212 Peter Gjellerup Schiønning
30 212 Rasmus Frederiksen (Gæst)
30 212 Sofia Gomez vinther
29 219 Ann-Kirstine (Gæst)
28 219 Jan Lauritzen
28 219 kamilla (Gæst)
27 219 Kamilla Byrialsen (Gæst)
27 223 Anja Kristensen
26 223 Lone Riisager (Gæst)
26 223 Mathias Krag (Gæst)
25 226 Anne Marie Bendtzen
25 226 Tonny Jensen (Gæst)
24 228 Bruno Descours
24 228 Ina Nielsen
24 228 Inger Hansen
24 228 Just Salling Buchhave
24 228 Jørgen Lanng
23 228 Lars Toft Jensen
22 228 Lise (Gæst)
22 228 Monica Pedersen (Gæst)
22 228 Peter Arnhild
21 228 Rikke Bendtzen
20 228 sandra brink (Gæst)
20 228 thea salling buchhave (Gæst)
20 228 vibeke (Gæst)
19 228 Vibeke Guldbek
19 242 Christina Dyrmose
19 242 Dennis Kristensen
18 242 Gitte Vejle (Gæst)
17 242 Louise Nielsen (Gæst)
17 242 Marie (Gæst)
17 242 marie (Gæst)
16 242 Martin Søndergaard
15 242 Torben (Gæst)
14 250 Casper Vangsøe
14 250 Christina Buhl Nielsen (Gæst)
14 250 kersti (Gæst)
14 250 linda (Gæst)
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14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
13

250

Lotte (Gæst)

8 263

Lisbeth Rygaard (Gæst)

4

250

Sebastian Damgaard Stockmann
Petersen

8 263

Michael Krog Christensen

4

256
257
257
257
257
257
257
263
263
263

Søren Kepp Knudsen
Celina Bloch Daugaard Hansen
gitte vejle roklub (Gæst)
Heine Krogh Christensen
per (Gæst)
Thomas Færgemann (Gæst)
ulla spens (Gæst)
Anne Sofie Hej Pjengaard
Bo (Gæst)
laura (Gæst)

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Noina (Gæst)
Ole Pjengaard
rasmus (Gæst)
Stephan Marquart (Gæst)
Testperson
Jonatan Gonge (Gæst)
Maria Ana Sørensen (Gæst)
Max Tarbesen Skriver
Finn Bendixen

263
263
263
263
263
273
273
273
276
I alt

4
4
4
4
4
2
2
2
1
60.860

En havkat i klubben
Interview med Torben O. Ravn
Jeg har jo roet
turkajak i mange år og kan
godt lide en tur
op og ned ad
åen, eller når
vi er i sommerhus. Turkajak
er rigtig fint, og
der er et godt
kammeratskab
i klubben, men
der er bare
nogle flere dimensioner i at ro havkajak. Jeg kan ro løb og jeg kan fylde kajakken med grej og tage af sted en uge
op i den svenske skærgård, eller ro de
små lokale ture jeg plejer. Jeg kan
mange flere ting med en havkajak end
jeg kan med en turkajak, og jeg kan
også lide at udfordre mig selv, og prøve
noget nyt hele tiden. Det er nok derfor
den trækker mere og mere, havkajakken.
14

Mit kajakliv startede i turkajak i 2009
sammen med min søn, Søren, og min
kone, Karin. Vi var på en tur i Thailand i
10 uger med rygsæk, hvor Søren var
ude og prøve en kajak, og det ville han
gerne prøve mere af. Så havde vi nogle
venner heroppe, som vi kom i snak
med om kajakroning. Det var Bruno
Descours, og han synes selvfølgelig at
vi skulle komme til Randers og ro kajak. Jamen så tog vi da ned i klubben
og har været der siden.
Da vi kom i klubben, blev jeg spurgt,
om jeg kunne ro kajak, og det kunne
jeg da lidt, synes jeg. Jeg havde været
på havkajakkursus for mange år siden.
”nå, men vil du så ikke med”, og så
kom jeg så også med på vandet. Jeg
var med på børneholdet i nogle år som
hjælpeinstruktør, og blev faktisk instruktør 1. Vi var også med til alle de
her kajak rally rundt omkring. I starten
vidste Søren ikke helt om det var no-
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den kommunale ungdomsskole, hvor vi
var derovre i Kristi Himmelfarts ferien
hvert år med en halv busfuld unger
med rygsæk og presenning til at sove
under. Gennem 15 år har jeg så været
fjeld-instruktør med vandring og kano.
Mit havkajakursus var ved Thurø, et
weekendkursus. Det var mens Søren
Det er så en 5-7 år siden jeg holdt med
stadig var i barnevogn. Jeg sagde gan- det. Ungerne blev egentlig for mageliske vist til Karin, at det vist ikke var no- ge, det der med at tage af sted med en
rygsæk og en presenning i flere dage,
get for mig, det var vist for individuelt.
Så ville jeg hellere ro kano, for det har det fangede ikke så manges interesse,
så til sidst ville de bare ligge i telt et fast
jeg gjort i mange år. Det er lidt mere
socialt selv om man har børn, fordi man sted, og så trappede jeg ud af det. Jeg
kunne selv godt lide friluftslivet.
kan tage en kano og tage af sted alle
sammen.
Mine opgaver med spejdere startede i
Vinderup, der hvor vi kommer fra. Jeg
Jeg er også uddannet turkanoer født ude i vandet, næsten. Jeg havinstruktør i det danske spejderkorps
med kurser i Sverige og Danmark. Men de kun 200 m ned til Limfjorden der
hvor jeg er født og opvokset, så jeg har
det er nu godt 25 år siden. Jeg blev
lokalinstruktør i spejderkorpset, og har altid været i vandet og ved vandet, byghaft spejdere med til Sverige. Mine sto- get tømmerflåder og sejlet ud på fjorre piger har også været med på kano- den, eller sejlet på isflager når de gamle ikke så det. Det måtte vi jo ikke.
og vandreture i Sverige. Samtidig var
jeg så det man kalder fjeld-instruktør i
get, men samme år var vi på en kanotur, hvor han synes det gik for langsomt, og så blev han lidt bidt af det, og
det gjorde vi andre også.

Et-værelses overnatning med fælles bad, Sverige juni 2018.
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Vi flyttede til Ulstrup i 2004, og Søren
startede i 2009. Det var så i 2011 vi var
på begynderkursus. Vi var lige med i
klubben et par år først, så synes Karin
at vi måtte nok hellere tage begynderkurset, så var det da bragt i orden selv
om vi allerede havde roet et par år.
Grunde til at vi valgte Randers var anbefalingen fra Bruno, og i Tange roklub
skal de være 11 år før de tager børn
ind. Der har jeg været ude en enkelt
gang for at hjælpe med at starte et børnehold op, men når de først vil have
dem som 11-årige syes jeg næsten det
er for sent. Så er der mange børn der
laver noget andet. Jo tidligere du kan
fange dem, jo nemmere er det mange
gange at få dem med. Det er ofte dem
der starter tidligt, der hænger ved, og
når forældrene også deltager bliver det
jo familiesport.
Det der med at udfordre mig selv har
jeg også prøvet med cykling. Jeg har
stadig min liggecykel hængende under
loftet ude i værkstedet, og min datter
har været med til både VM og DM på
den. Søren har også kørt DM på den,
og jeg har selv været med til VM og
kørt langdistance løb en del år. Det var
så ikke udelukkende for liggecykler,
men langsdistance generelt for alle cykeltyper på distancer fra 200-600 km.
VM var kun for liggecykel, det foregik i
Aalborg med ca. 70-80 deltagere. Jeg
klarede mig nogenlunde midt i feltet
med en fornuftig placering. Det var
sjovt at være med, især fordi jeg selv
har bygges cyklen som mit svendestykke, da jeg blev udlært som cykelmekaniker.

vi så med Tommy på en af turene i
Sverige, om vi kunne låne en havkajak
i år igen, og det kunne vi sagtens, men
så nævnte Michael Bjerrum, at han
havde en gammel havkajak jeg kunne
købe, og det var da i orden. Den lå
først i kajakklubben der hvor pagajerne
er nu, faktisk helt oppe under loftet, og
dengang vi byggede til glemte vi kajakken deroppe, så vi var nødt til at save
et par ”tværpinde” over for at få kajakken ud.
Det var starten, og den har vi da endnu. Det er den store der hænger på
væggen ude på værkstedet. På grund
af den blev jeg så også medlem ude i
Mellerup. Der kom jeg til at ro med nogle gutter, og vi begyndte at tage til Sverige i skærgården og tage nogle langture, både østsiden og vestsiden af skærgården. Vi har også roet Mors rundt og
det sydfynske øhav. Det er fint at gøre i
en havkajak, og tage af sted i flere dage. Skærgården er jo fantastisk at ro
rundt i, det er det virkelig, mellem klipper og øer, og så finde en lille ø man
kan overnatte på. Det er en helt anden
måde at opleve naturen på, komme tæt
på naturen også, og det er mere rolig
roning end i turkajakken, men for mange i turkajak går der vel lidt ”galophest”
i det.

Kontakten med Mellerup kom i stand
da jeg havde anskaffet havkajakken,
fordi jeg var ved at undersøge hvad der
egentlig var af havkajakklubber, hvor
langt der var til dem o.s.v. Jeg ville godt
vide noget mere om sikkerhed, hvordan
jeg klarer mig hvis jeg falder i, der er jo
også her en hel masse grundregler der
Min investering i havkajak kom et par
skal læres for at få den fulde udnyttelse
år efter indmeldelsen i Randers, fordi vi af havkajakken, og for at turde ro ud
overtog svigermors gamle sommerhus med den i bølger. Hvad sker der hvis
ved Ebeltoft, og et par år har vi så lånt jeg vælter, hvad gør jeg så. Søren var
en havkajak i kajaklubben for at tage
med mig i Rinkenæs ved Flensborg
den med i sommerferien. Så snakkede Fjord, hvor jeg var på weekendkursus i
16
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Sverige juni 2018
EPP2 i havkajak, og så har jeg taget et
DGI-kursus også bagefter, rulle-kursus
og lidt andet, og dertil kommer så efterhånden en masse erfaring fra lange
ture.

bruar havde vi et minitræf ude i Mellerup, hvor vi var ude og vende ved noget
der hedder Jernhesten ude i Kattegat
og tilbage til Mellerup, det var så en tur
på 70 km på en dag, og der går den
altså godt, lige lidt stærkere end den
Jeg er stadig medlem i Randers, og det gamle.
bliver jeg også ved med, for de hoveder
derinde vil jeg ikke undvære, det er rig- Det er ikke specielt havkajakken jeg får
tig hyggeligt at være medlem herinde,
udbytte af ved at være medlem i Ranselvom jeg mest bruger havkajakken.
ders, men der er et rigtig godt kammeJeg har hygget mig ved at være med i
ratskab i klubben, og det vil jeg ikke
handikap om onsdagen, til havneræs
undvære fordi jeg roer mere og mere
og forrige år stillede jeg op til klubmehavkajak. Havkajakken giver mig nogle
sterskaberne, alt sammen i havkajak og flere muligheder, men jeg kunne da
det er der ingen kommentarer til. Det er aldrig drømme om at skille mig af med
den gamle havkajak jeg har været i og min raptus, den er da sjov at have med
den er næsten lige så hurtig som flere
ud til Ebeltoft hvis der er bølger. Den
af de stabile turkajakker, jeg holder en kan jeg godt lide at ro i, det giver lidt
fart på næsten 10 km i timen, så det er mere udfordring og lidt mere bølge- og
da på niveau med flere af de andre,
balancetræning. Jeg har somme tider
men så er jeg også træt i armene bag- lagt film på facebook fra mine sjove
efter.
bølgeture i Ebeltoft.
Min nye havkajak er lidt hurtigere. Jeg
Skærgården har jeg jo været i flere
har ikke prøvet den til havneræs endnu, gange. Forrige år roede vi rundt om en
men det kommer selvfølgelig. Her i fe- svensk ø, der hedder Orust, som ligger
GLIMT nr. 1 2019
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ca. 100 km ovenfor Göteborg. Der
brugte vi så 5 dage på at komme rundt,
og det var i begyndelsen af maj. Alting
var så lukket endnu, selv de offentlige
toiletter. Men vi havde alt grejet med
hjemmefra, blandt andet 12 l vand og 2
l rødvin, så kan vi altid klare os. Sidste
år roede vi så på østsiden ved Øland,
et stort område med små øer. Naturen
er helt anderledes på østsiden af Sverige, det er noget helt andet at ro rundt i.
Der var vi også at sted i 5 dage, hvor vi
roede rundt og fik snakket med nogle af
de lokale, og fandt ud af at selv dem
der boede 10 km ude i skærgården,
døjede med vildsvin i køkkenhaverne.
De svømmer bare rundt mellem skærgårdsøerne derude.

nogle få gange, som sidste sommer
hvor vi roede rundt om Helgenæs. Det
var en dag hvor der var fuldstændig
blikstille, og vi så marsvin flere gange
på vej rundt. Fordelen ved Helgenæs
er at vi kan sætte kajakkerne i på den
ene side og køre bilen over til den anden side. Så ror vi rundt og så om til
bilen, og så har vi roet 20 km. At ro i
Mellerup, hvor man ikke kan komme i
bad efter roturen, eller en tur i Sverige
hvor man ikke kan komme i bad i flere
dage, det er ikke lige den slags oplevelser, der passer hende bedst, selvom
jeg har fortalt hende, at hun bare lugter
ligesom de andre efter sådan en tur.
Men havkajakken har da en fordel, som
fx i sommerhuset hvor hun kan ro i den,
når hun ikke tør ro i den anden på
Det er vores lille flok fra Mellerup, der
grund af vejret. Det skal helst være helt
tager af sted sammen. Vi er 6 personer flad vand, før Karin vælger turkajakken.
der tager på ture sammen, hvor jeg så Det skal jo helst være en fornøjelse,
er yngste mand i flokken. Sidste efterår hvor man føler sig tryg ved turen.
brugte vi 3 dage på at ro Als rundt i
fantastisk godt vejr i oktober. Sidste
De første ture jeg havde i skærgården,
forår blev det også til en tur i det sydvar i lidt småfugtigt vejr, det var ikke
fynske øhav, og vi har været Mors
rigtig tørt på noget tidspunkt. Du sverundt for nogle år siden.
der, og du er salt, og bliver aldrig tør.
Da havde eg kun neopren-tøj på det
Karin er ikke med på havkajakturene,
tidspunkt, og det var temmelig koldt om
men vi har da været af sted sammen
morgenen, så det var ikke ret behage-

Bølger ved Thyholm marts 2018.
18

GLIMT nr. 1 2019

ligt at krybe i sådan en våd neoprendragt, ikke så spændende, men fint nok
og glemt efter 5 minutter. Selv om vi
sover i telt på turene, så kan vi sagtens
holde varmen i en god sovepose. Det
vigtigste er faktisk et godt isolerende
liggeunderlag, for selv en rigtig tyk vintersovepose bliver klemt flad der hvor
du ligger. Turene kræver lidt omtanke,
så det rigtige udstyr er med. Hvis vi
krydser åbent vand og ryger i vandet,
så skal du have tøj på så du kan holde
til at komme op igen og bare fortsætte.
Du kan ikke bare ro ind til kanten og
skifte, fordi der er et par kilometer ind til
kysten. Det kræver lidt andet udstyr
end at ro turkajak.

dalene. Så føler man sig altså lidt lille i
kajakken, men det er da en fascinerende oplevelse at få med hjem.
Jeg har fået mig en helt orange vest
nu, det har jeg ønsket mig i julegave.
Før havde jeg en, der var blå og hvid,
men når man ligger ude i havet i en
hvid og sort kajak med en vest der er
blå og hvid, så er der vist ingen der kan
få øje på dig. Det er lidt nemmere at se
dig i en orange vest, men uanset farven
på vesten så kan en stor trawler på
hundrede meters længde jo ikke gøre
en skid når du kommer blæsende, men
der er bare en bedre chance for at de
kan få øje på dig.

I år har jeg planlagt at tage til Malmø i
maj og ro 24-timers løb, 18-19 maj. I
Juli skal jeg til Ocean Race, Møn rundt.
Hvis det er godt vejr, så er turen 75 km,
ved dårligt vejr bliver den på 85 km.
Møn har jo to store bugter på hver side,
og hvis det er møgvejr skel vi følge kysten rundt, men i godt vejr kan vi bare
stikke lige over. Sidste år roede jeg
Dansprint Ocean Cup, som er en serie
af Ocean Race løb, og fik både en delt
tredjeplads og hold i ryggen.

Det er nu ikke altid det går så vildt for
sig, for vi har også en årlig tradition
med at tage på weekendtur med kano.
Det var egentlig det der fik sat rigtig
gang i kajakroningen, fordi Søren et år
blev træt af, at det gik for langsomt på
turen. Men der er vi jo af sted alle sammen, og vi er flere familier af sted. I år
er det planen at vi skal have den sidste
del af Storåen, og så ro ned ad den.
Den første del har vi taget en to-tre
gange, og Karup å har vi prøvet et par
gange. Skjern å var vi af sted i flere
En af turene var ude i Vesterhavet med dage, der brugte vi 3-4 dage.
dønninger på 4-6 meter. Det var lidt
spændende. Kajakken ”kryber lidt i
De første år var vi alene af sted, siden
størrelse” når man kommer ud i sådan er der kommet et hold venner på og en
noget vejr. Det var en søndag, hvor det af deres venner er også kommet med.
havde været stormvejr om lørdagen, så Det er sådan en tre familier med børn,
dønningerne kom bare ind ude fra vest. men ungerne er efterhånden blevet så
Vi skulle være startet ud for Agger,
gamle, så de vil også til at være med
men der kunne vi slet ikke komme ud, når vi holder en øl pause. I starten var
så vi startede indenfor havneindløbet
det kun vi gamle der var berettiget til øl
og gik ud mellem Thyborøn og Agger,
pausen, men nu vil ungerne også ha’,
et godt stykke ud i Vesterhavet. Vi blev og det er jo noget værre bøvl, øj nej,
dog sendt ind igen, for løbsledelsen
jeg mener en rigtig god tradition, som
mente det var lidt for voldsomt. Da jeg vi nu har holdt fast i gennem 12 år.
vendte rundt derude, kom der en af de
rigtig store trawlere ud fra Thyborøn, og
den forsvandt engang imellem i bølgeGLIMT nr. 1 2019
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Udfordringen
Af Henning Sørensen
En onsdag aften midt i marts var de
samlet første gang i klubhuset, en
gruppe kajakroere med en lidt speciel
interesse. Ikke bare en håndfuld, næ –
jeg måtte have strømpen af den ene
fod for at tælle hvor mange de var, for
jeg havde ikke fingre nok. Og så var de
faktisk slet ikke fuldtallige, altså deltagerne.

En lidt speciel interesse er det vel at
være instruktør i klubben, for det kræver da mere end bare at kunne ro en
kajak. Masser af tålmodighed, overblik,
tolerance, kommunikationsevner, god
teoretisk viden, lyst til at bruge sin
sparsomme fritid på andre mennesker
og gentage et budskab i det uendelige
for at få en flok ubehjælpsomme begyndere til at gøre ikke bare det man
De kendte hinanden ret godt, kunne jeg siger, men det man mener? Pædagoghøre, for det svirrede hurtigt i luften
virus? Jamen hvorfor ikke bare ro en
med indforståede kommentarer og dril- tur selv, se en god film med en grøn
lerier, men der kom ro på da tavlen
Tuborg inden for rækkevidde, eller væblev taget i brug. Det var en slags pus- re sammen med familien? Hvad får de
lespil, kunne jeg se. Streger på kryds
ud af det?
og tværs, et skema vistnok, og snart
var det fyldt ud med navne, som blev
Det som jeg synes er sjovt, vil jeg godt
råbt gennem lokalet til kridtmanden.
dele med nogen, der ikke har prøvet.
Det kunne jo være de synes om det, og
Det tog noget tid, reglen var åbenbart
kom til at ro kajak og blev glad for det,
noget med mindst 4 navne i hver af de mener Poul. Hanne fortæller om en
4 kolonner, men puslespillet gik op.
brush-up dag sidste år, hvor hun roede
Hov, helt så enkel var reglerne vist ikmed en af dem fra året før, som havde
ke, for der kom en ny kolonne. Ikke
haft det lidt svært i starten, og stadig
navne, men datoer, og begreber. Info- synes hun ikke var særlig god. De
møde, brush-up, spejder dag, IPP2
mødte så et nybegynderhold, og hun
prøver, øh…
udbryder da ”hold da k…, så er der da
godt nok sket meget, jeg er da blevet

Puslespillet.
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… og om lidt er kaffen klar.
meget bedre”.
Den udvikling er også
det Henrik synes er
mest motiverende ved
at være instruktør. At
se dem i starten hvor
de sidder og bævrer i
kajakken i svømmehallen, og er rigtig
bange for at falde i det Poul tager lige det store underblik.
dejligt varme vand, og
så se dem sidst på ugen hvor det bare nybegyndere, hvis jeg dumper i vandet.
går derudaf. De kan slet ikke huske
Gevinsten for os er så, at vi selv bliver
søndagen. Den voldsomme udvikling
bedre hver gang vi instruerer og viser
på så kort tid, er spændende at se hver teknik for andre. Og så hygger vi os
gang. Sjovt at se holdningen – Det læ- selvfølgelig undervejs med god kage
rer jeg aldrig – og alligevel så kommer og kaffe. Jeps, lyder det fra Niels Ulrik,
de alle ud at ro.
vi kan ikke ret meget uden kage og kaffe.
Begejstringen for at få alle de nye medlemmer til at blive gode, det er drivkraf- Det hele blev nu ikke diskuteret på møten, og det er jo også en måde at lære det i marts, for først i april var de der
nye mennesker at kende. Men også en igen, med kaffe og kage. Nu var det
udfordring, siger AP, for det er da lidt
detaljerne, der skulle på plads, og her
spændende at skulle vise hvordan man kom der flere nye ting på bordet.
ror sidelæns, hvis det er et halvt år siden jeg sidst har gjort det. Jeg bliver da Sidste år havde første begynderhold
voldsomt til grin over for sådan nogle
taget initiativ til at lave en gruppe på
GLIMT nr. 1 2019
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Henrik synes bare det hele er så Leth.
facebook så begynderne nemt kunne følge
med i initiativer til ture
og aktiviteter efter begynderugen. Det virkede rigtig fint, og trak
hurtigt deltagere fra de
efterfølgende begynderhold. Det var en
god igangsætter for
begyndernes egne
initiativer, for selv om
instruktørerne måtte
være med i gruppen
så kan de jo ikke overkomme at sætte alting
i gang. Det gjorde det De tre musketører med ansvar for begyndermeget nemmere at
puslespillet, Tommy, Linda og Niels-Ulrik.
finde andre begyndere
at ro med, når der var
ønske om en træningstur.
erindring. Der forventer vi også at få fat
i dem, der endnu ikke rigtig er kommet i
I år afsluttes begynderkurserne med en gang på egen hånd, for de er der jo
opsamlingsdag 26. juni, for at sige god som regel heller ikke mere hvis vi vensommer og velkommen i klubben, byde ter til oktober, forklarer Niels-Ulrik.
på grillpølser og hyggesnak samt sam- Samtidig er det også et forsøg på at
le op på alle de input om godt og skidt fange begyndere, som måske lige er på
fra kurserne, mens det stadig er i frisk
vej til at give op, få folk til at blive i klub22
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ben og gøre noget ved det. Samtidig er
det også meningen at styrke det sociale på tværs af holdene. Man koncentrerer sig jo som kursist og ny i klubben
meget om sit eget hold. Vi vil gerne
gøre noget for at folk kender hinanden
lidt mere på tværs af holdene. Så er
der flere der kan ringe eller skrive sammen, og måske på den måde komme
mere ud at ro hen over sommeren.

Sidste år besluttede to gange Jensen
at gennemføre DKF’s instruktør2kursus, så dermed blev Per Frank og
Henrik Leth kvalificeret til at være ansvarlig instruktør for 2 af årets begynderhold.

Allerede nu har vi også selv 3 medlemmer klar til at modtage bevis for instruktør1 færdigheder. Den uddannelse kan
vi selv gennemføre i klubben når man
Det er slet ikke så tosset at have sådan deltager som hjælpeinstruktør på børne
en gruppe begejstrede instruktører og
- ungdomsholdet eller begynderholdehjælpere, som hygger sig med at lære ne med en erfaren instruktør2 som
andre at blive bedre. Faktisk er det en coach. Har du lyst til selv at prøve, så
nødvendighed for klubbens fortsatte
kontakter du bare en af de tre musketrivsel. Se bare på medlemsstatistikken tører, Linda, Tommy eller Niels-Ulrik.
herunder. 49 af klubbens 255 medlemmer er indmeldt i 2018, 26 er fra 2017,
fra 2016 er der 20 tilbage, og som kurven viser er der færre tilbage for hvert
år der går. Uden begynderkurser ville
klubben faktisk gå i stå. Så er det godt
at vi fortsat har en stabil tilgang af instruktører og hjælpere, som synes det
er sjovt at være med til at løse den opgave.
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Medlems-Info
Affaldscontainer på ny plads
Som nogen nok har opdaget, har vores
affaldscontainer holdt flyttedag og fået
en ny fast plads oppe ved parkeringspladsen. Det er et krav for, at den fortsat bliver tømt. Vi havde 2 muligheder
enten at rulle den derop en gang om
ugen, eller lave en fast udstationering
af containeren. Vi regner med at lave
en lidt "pænere" plads til den på næste
arbejdsdag.

alle må bruges af klubbens medlemmer. (Din klubnøgle kan også låse denne container op).

Bl.a. har vi anskaffet os en buskrydder,
så det høje græs langs brokanterne
kan holdes nede, samt en plæneklipper, så vi selv kan holde området pænt
og velholdt. Synes du græsset trænger
til en omgang, så er du mere end velkommen til at køre en tur med klipperen - det giver også lidt ekstra sved på
En helt anden container-snak
panden. Man må også gerne snuppe
en halv time og fx fjerne ukrudt på båEfter vores kanoer er flyttet fra den
gamle kano-container til bådehuset, har depladsen eller omkring vores borde/
vi fået lidt mere plads til at komme til de bænkesæt.
ting der opbevares der. Vi har faktisk
efterhånden fået opbygget et pænt ar- Alternativet til, at vi selv udfører disse
opgaver er, at vi betaler os fra det, og
senal af diverse haveredskaber, der
det går jo kun ud over vores
kontingentkroner, som vi meget hellere vil bruge på materiel. Huset og omgivelserne er
et fælles ansvar, så lad os
hjælpe hinanden med at holde det rent og pænt både inde og ude.
Bestyrelsen

24
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Kajaksuppe l 90 personer
22 løg
22 æbler
22 gulerødder
48 fed hvidløg
22 spks. karry
44 spks. olie
9 l hønseboullion
10lille kvist mian
6 kg. kyllingebryst
22 små porrer
6 ds. kokosmælk á 400 g
250 g smu.ede mandler, hakket gro0
1 stort bundt persille, hakket gro0.

Nej - Ina er ikke helt skæv i hovedet
af at lave suppe til årets havneræs,
det skyldes redaktørens ukritiske
brug af ekstrem vidvinkel.
Uh, det smagte fantastisk.
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Kalender 2019
April
27.
28.

kl. 9 Instruktørdag med Per Spejder
kl. 9 Brush-up for begyndere

Maj
4.
8.
13.
26.

kl. 9 Praktisk dag
kl. 19 Handicap start
kl. 19 Bestyrelsesmøde
Randers City Kajak Marathon

Juni
20.
26.

kl. 19 Bestyrelsesmøde
kl. 19 Handicap slut
kl. 19 Begyndersamling

Juli
13-21. Sverigestur

August
7.
15.
17.
27.
29.
31.

kl. 19 Handicap start
kl. 19 Bestyrelsesmøde
kl. 9 Praktisk dag
kl. 19 IPP2 prøve
kl. 19 IPP2 prøve
kl. 13 Klubmesterskaber

September
3.
5.
11.
13.
14.
18.

kl. 19 IPP2 prøve
kl. 19 IPP2 prøve
kl. 19 Bestyrelsesmøde
kl. 19 Fuldmånetur
Løvfaldstur
kl. 19 Handicap slut

Oktober
5.
13.

Lyserød lørdag
Standerstrygning og fest
kl. 19 Fuldmånetur

Husk også at aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret på
www.gudenaa-kajak.dk
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Stemninger fra
årets havneræs i
Randers

Det er vel normal lørdagsstandard i Kage– og Kajakklubben GUDENAA
GLIMT nr. 1 2019
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Man bliver glad i låget af at blive Instruktør2, ser det ud til.
Per Frank Jensen og Henrik Leth Jensen efter overstået kursus i oktober.

Afsender
Kano- og Kajakklubben Gudenaa
v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV
28
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