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Lysglimt 
Af Flemming Drescher 

Kære medlem-
mer.  
 
Så starter end-
nu en sæson, 
nummer 85 i 
rækken siden 
klubben blev 
stiftet i 1935.  
 
Det har været 
en lang og våd 
vinter, men 

heldigvis har der ikke været is på van-
det, så det har været muligt at ro hele 
vinteren. Og det er der rigtig mange 
der har benyttet sig af. Hvor er det ba-
re godt at se. Pr 1 marts var der 65 
roere der havde roet godt 5500 km. Så 
hvad roture angår har sæsonen været 
i gang længe.  
 
Sæsonen 2020 er blevet en hel del 
anderledes end alle andre sæsoner. 
Og det må man jo sige ikke kun er for 
kajakklubben, men for hele verden. 
Det skyldes selvfølgelig den frygtelige 
COVID-19 virus der er brudt ud. I den 
forbindelse, vil jeg gerne rose alle 
klubbens medlemmer for at følge alle 
de restriktioner myndighederne (og 
bestyrelsen) har givet. De gange jeg 
har roet, har jeg ikke mødt mange, 
men kan se på ro-protokollen at der 
bliver roet mange km hver dag. Vi hå-
ber selvfølgelig snart på en gradvis 
åbning igen, så vi kan komme i gang 
med alle vores arrangementer. 
 
Sæsonen 2020 byder forhåbentligt på 
masser af godt vejr, ikke for meget 
blæst. Forhåbentlig bliver vandstanden 
normal igen, så vi slipper for den stær-

ke strøm, med masser af hvirvler til 
følge.  
 
Som tidligere år, er vores 4 begynder-
kurser fyldt godt op, så der bliver fart 
på i forårsmånederne. Håber I alle vil 
tage godt imod dem, så de føler sig 
velkomne som nye medlemmer.  
 
Vi har i bestyrelsen valgt at stoppe 
med Randers City Kajak Maraton, så 
det bliver ikke en del af sæsonen. Der 
var ikke tilslutning nok til at vi synes 
det var besværet værd at bruge så 
mange kræfter på planlægning og gen-
nemførelse af løbet. Men derfor vil jeg 
da stadig håbe i har tid og lyst til at 
tage ud til andre motionsløb rundt om i 
landet.  
 
Klubbens handicapløb er også noget 
jeg vil håbe der kommer rigtig mange 
og deltager i. Både for unge og nye 
roere kan det give en masse læring og 
erfaring at deltage i. Og så er det rigtig 
hyggeligt med sociale hygge og grill-
pølser efter roturen.  
 
Desværre kan jeg pt. Ikke sige noget 
som helst om projekt klubhus. Det 
eneste nye (som også blev nævnt til 
generalforsamlingen) er at ankestyrel-
sen vil besigtige vores faciliteter og 
placering inden de vil komme med an 
afgørelse. Og det har de lovet det bli-
ver i første halvår af 2020.  
 
Jeg vil opfordre alle medlemmer til at 
holde øje med opslagstavle, hjemme-
side og facebookside hvor diverse akti-
viteter bliver offentliggjort hen over 
sæsonen.  
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Bl.a. har vi den sædvanlige Sveriges 
tur uge 29 og løvfaldstur midt i septem-
ber. Mon ikke der bliver arrangeret lidt 
mere i løbet af året. Jeg kan også næv-
ne et fælles arrangement med roklub-
ben og sejlklubben d. 13. juni i forbin-
delse med havnens dag, hvor vi skal 
have en sjov legedag.  
 
Til sidst en opfordring til at alle om at 
giver et nap med i dagligdagen med at 
holde klubhuset, kajakhusene og 

gårdspladsen rent og pænt. Vi oplever 
stadig en del gange at vandglas og kaf-
fekander bliver efterladt på køkkenbor-
det. Eller svømmeveste der ligger på 
skabene i stuen, hvor de ikke hører 
hjemme. 
 
Så vil jeg bare ønske alle medlemmer 
en rigtig god sæson 2020. 

gudenaa-kajak.dk - fornyelse? 
Af Flemming Drescher 

 

Hvordan synes du den ser ud, vores 
hjemmeside? Lidt rodet måske. Træn-
ger den til fornyelse?  
 
Vi søger et klubmedlem, der har tid og 
lyst til at lave en ny hjemmeside, eller 
opdatere og modernisere den nuvæ-

rende og eventuelt også vedligeholde 
den fremover. Påtager du dig opgaven 
med en ny hjemmeside, må det gerne 
koste en smule, dog skal tilbud / budget 
godkendes inden igangsætning. 
 
Kontakt bestyrelsen, hvis du er interes-
seret eller vil vide mere. 
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1. Valg af dirigent.  

Carsten Grøngaard. Han erklærede 
generalforsamlingen for lovlig i henhold 
til vedtægterne. 31 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning.  

Flemming sagde blandt andet.  

”Så er der gået endnu et år i kano- & 
kajakklubben ”Gudenaa”. Året 2019 har 
budt på masser af gode oplevelser for 
såvel nye som gamle medlemmer. Jeg 
vil prøve at genopfriske nogle af årets 
begivenheder her.  

Året startede med at havneræs for 64 
gennemførte kajakker, eller 74 roere, 
som igen var rigtig godt planlagt og 
gennemført af vores mange frivillige 
hjælpere.  

Derefter årets generalforsamling, som 
igen var godt repræsenteret af klub-
bens medlemmer. Selve generalfor-
samlingen forløb, som sædvanlig, stille 
og roligt og uden de store diskussioner. 
Henrik Bach blev valgt ind i bestyrel-
sen, idet Steffen ikke modtog genvalg 
og der så blev rokeret lidt rundt. Flem-
ming blev valgt som formand, Per Jen-
sen og Lars Bentzen blev valgt som 
suppleanter i stedet for Henrik Bach og 
Nils Weis, som ikke kunne få tiden til at 
række (der var vist noget med et som-
merhus oppe nordpå). 

Så kommer vi til sæsonstart, første lør-
dag i april, hvor vi fik hejst vores klub-
stander i toppen af flagstangen. Igen 
holdt vi pudse/polere dag om formidda-

gen, så alle klubbens kajakker var klar 
til den nye sæson. Jeg vil gerne takke 
de medlemmer der igen gjorde det mu-
ligt, både at få alle kajakkerne poleret, 
men også gjort forårsrent inde i klubhu-
set.  

Sidste søndag i maj afholdt vi Randers 
City Kajak Maraton, foreløbig for sidste 
gang. En af grundene til vi har stoppet 
RCKM er de mange motionsstævner 
der bliver afholdt rundt om i landet. Af 
DKF kalender fremgår at der i 2019 
blev afholdt 73 arrangementer. Det er i 
gennemsnit 3 arrangementer pr week-
end hen over sommeren. Vi kunne i 
2019 samle 38 kajakker til vores 
RCKM, kombineret med at det kneb 
med at få frivillige hjælpere til at afvikle 

løbet.  

Årets begynderkurser var booket godt 
op i 2019, og vi fik mange nye klub-
kammerater hen over sæsonen. Jeg vil 
gerne byde alle velkommen i klubben.  

Sommerferieturen til Högsbyn i uge 29 
var, som sædvanlig, en kanon god uge. 
Det var igen i år rigtig godt vejr og mas-
ser af ture rundt i nærområdet.  

Vi har i 2019 været repræsenteret til 
flere stævner. Bl.a. har Sebastian væ-
ret med til DM sprint, hvor det blev til 
en 23. plads på 500M og en 25. plads 
på 2500M. Samme Sebastian var sam-
men med Victor med i årets Tour De 
Gudenå, hvor de begge roede ener 
kajak 23 km fra Ulstrup til Randers på 
under 2 timer. Godt kæmpet. Glæder 
mig på klubbens vegne til at se hvor 

Generalforsamling 1. februar 
Referent: Jørgen Lanng 
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godt det kommer til at gå dem begge i 
fremtiden.  

Vi har haft vores handicap hygge hver 
onsdag i forårs- og efterårsmånederne. 
Det har været fedt at der har været så 
mange med, savner dog fortsat at se 
nogle flere af børneroerne og meget 
gerne nogle flere af de nye medlemmer 
af klubben.  

Vi har også i forgangne år været så 
heldige at få bevilget en pose penge til 
køb af nyt træningsudstyr. Det har re-
sulteret i at vores beskedne styrketræ-
ningsrum har fået nyt udstyr, samt vi 
har fået et ekstra ro-ergometer. Så nu 
er der endnu en grund til at vi skal have 
udvidet for at få plads til det hele.  

Den første lørdag i oktober var som 
tidligere år, lyserød lørdag, stander-
strygning og fest om aftenen. Jeanett 
havde igen teten på Lyserød lørdag, og 
igen i år havde hun fået stablet et rigtig 
godt arrangement på benene. Masser 
af kvindelige roere primært fra Jylland, 
og næsten alle klædt i mere eller min-
dre lyserøde farver. Efter lyserød lør-
dag, blev vores klubstander strøget fra 
flagstangen med klubmøde og masser 
af kaffe og kage.  

Afslutning på året, var med den årlige 
julefrokost og nytårsroning. Også disse 
arrangementer var med en god stem-
ning og masser af glade medlemmer.  

Tak for året 2019 til alle i bestyrelsen 
og alle udvalg for det kæmpe stykke 
arbejde I har gjort. Jeg håber 2020 bli-
ver året hvor vi får godkendelse til byg-
geri, så vi kan videre i det projekt.  

Sidst takkede Flemming alle for indsat-
sen hen over året. Han havde et ønske 

om at aktivere endnu flere af klubbens 
medlemmer. 

Beretningen blev godkendt med ap-
plaus. 

3. Eventuelle beretninger fra udvalg.  

Casper Vangsøe: Kajakpolo 8 medlem-
mer deltager fast.  

Tommy Kjær: Begynderudvalget. 48 
har gennemført - 34 har taget EPP2. 
Udfordring med bemanding til træ-
ningsaftener. Måden at afholde kurser-
ne drøftes løbende. Den nuværende 
måde fortsættes. 

Kurt Bendtzen: Børneudvalg. Mange 
nye børn. Omkring 30 børn gennem 
sæsonen. Tur til Langå. Venskabsklub 
med Hadsund. Svømmeprøve afholdes 
årligt. 20.04.2020 er første gang på 
vandet. Der ydes en indsats for at få 
børn med til stævner. 

Per Jensen: Materialeudvalg. Det går 
godt. Opfordrede til fortsat at passe på 
klubbens udstyr. 

Henrik Bach: Bådudvalg. Der var ingen 
bemærkninger. Han var i øvrigt heller 
ikke til stede. 

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

Aldersfordeling gennemgås. Der er 
mange roere på +40.  

Regnskab, status for 2019 og budget 
for 2020 blev omdelt og gengennemgå-
et. Vi betaler ikke for at have penge i 
sparekassen. Tommy Kjær mente, at 
kr. 37.000 årligt til forbundet er mange 
penge. Der findes ikke noget realistisk 
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alternativ. Tommy spørger ind til indkøb 
af udstyr. Bestyrelsen beslutter hen 
over sommeren, hvorvidt der skal kø-
bes nye kajakker. Torben kritiserede 
betaling for indsatsen til Tour de Gu-
denå på kr 5.000 til alle klubber uanset 
arbejdsindsats. Emnet tages med til 
næste møde i komiteen. 

Regnskabet og budget godkendes. 

5. Rettidigt indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Kontingent fastholdes fra sidste år. 

7. Valg af formand.  

Flemming genvælges med applaus 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Brian og Annemette genvælges 

9. Valg af 2 suppleanter.  

Carsten Boll og Peter Schmidt vælges 

10. Valg af revisorer.  

Ida Jensen og Brian Kragh genvælges 

11. Eventuelt.  

Flemming nævner ”Byen til vandet” og 
”Bevæg dig for livet” i relation til vand-
sport. Målet er at 75% bliver aktive og 
50 % medlem af en klub. Der skal af-
holdes et arrangement med et mål om 
at få flere til at interessere sig for vand-
sport. Første gang den 13.06.20 i Ud-
byhøj. Efterlyser en til at repræsentere 
klubben. 

Flemming nævner en opgave med at 
indsamle affald. NUT har tidligere stået 
herfor. Der efterlyser et medlem til at 

stå for indsamling, gerne i samarbejde 
med naturskolen. 

Stævneudvalg. Heidi melder sig til at 
tage ansvaret for et sådant. 

Brian havde et indlæg omkring vores 
måske kommende klubhusbyggeri. 
Proces i byggeriet gennemgås. Ran-
ders Kommune har godkendt vores 
ansøgning om nyt byggeri. I dec 2018 
sendt i høring. Naturfredningsforening 
klager. 

Klagenævnet lover svar inden årets 
udgang 2019, men kan ikke holde dette 
løfte. Klagenævnet vil besigtige forhol-
dene i første ½år 2020, men der fore-
ligger endnu ingen konkret dato. 

Først når byggetilladelsen foreligger 
kan vi komme videre med processen. 

Vi venter spændt på besøget fra KBH.. 

Flemming nævnte, at en seddel med 
diverse opgaver hænger på tavlen. 
Medlemmerne opfordres til at skrive sig 
på. Hvis vi alle deltager i opgaverne går 
alt lettere.  

En debat om hvordan klubbens med-
lemmer informeres fulgte. Klubblad ro-
ses. Henning efterspørger indlæg til 
glimt. Facebooksiden nævnes og alle 
opfordres til at komme med indlæg. 
Hvordan bliver flere medlemmer aktive-
ret i klublivet? 

Dirigenten Carsten sluttede generalfor-
samlingen med at takke for god ro og 
orden og hvorefter han lukkede årets 
generalsamling.   
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Jeg vil gerne 
fortælle om 
min vej til ka-
jaksporten, 
som startede i 
Randers. I min 
drengetid var 
jeg, ligesom 
den rigeste 
mand i verden 
også var det i 
sin drengetid,  
avisbud.  Jeg 

uddelte aviser for Randers Dagblad. 
Den fyrstelige månedsløn var kr. 25,- 
altså en dagløn på ca. kr. 1,-  
 
Fritiden var sparsom. Lørdag kl. 14:00 
lukkede butikkerne. Søndagene var 
ugens fridag. Mange randersborgere 
tog på udflugt med de engang så kend-
te Gudenå turistbåde, der havde anløb 
ved Fladbro. Man kunne leje små flad-
bundede 2-3 personers robåde på 
timebasis. Robådene havde bro neden-
for slagteriet (Justesens plæne) Et sik-
kert publikum til robådene udover vi 14-
16 års drenge, var soldaterne fra dra-

gonkasernen. Altid fuld militærklædte. 
Dragonerne havde ofte en kæreste på 
toften. Soldaterne var spændende med 
de piger ombord, så vi ville gerne over-
hale dem. Vi havde fået hvisket i ørene, 
at de ville op i Gudenåens øhav for at 
’skjule’ sig. Spændende, spændende.  
 
Jeg erfarede, at robåd nr. 12 var den 
hurtigste. Prisen var 35 øre for første 
time og de efterfølgende timer 25 øre 
for hver time, så det var nemt at klatte 
en dagløn væk. Min fitnesstid tog her 
sin begyndelse. 
 
Min konfirmation i 1952 indbragte mig 
det fyrstelige beløb af kr. 176,- og et 
sølvetui (plet) til cigaretter. For penge-
ne, og et lån, købte jeg mig en cerulea-
nergrønmalet kano bygget af maghony. 
Velholdt, som var den næsten spritny. 
Indenbords smuk blanklakeret. Der var 
gulvtæppe, og der var buesyet over-
træk som udstyr til kanoen, og et min-
dre trekantformet sejl med et skøde, 
som skulle holdes med tænderne under 
sejlads, fandt jeg senere ud af.  
 

En gammel Randers-roer 
Af Poul Borup Andersen 

Det gamle klubhus, som det så ud indtil branden i 1974. 
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Efter købet i kano- og Kajakklubben 
Gudenå sagde formand Otto Hvid, at 
jeg roligt kunne beholde den aktuelle 
kanoplads, og det var sikkert fordi tiden 
dengang, var en nedgangsperiode for 
klubben. Der var rigelig plads til mig 
ene mand og min  ældre broder,  som 
også købte sig  en kano. Så var vi da 
to. Kajakker husker jeg ikke, at jeg lag-
de mærke til.  
 
Klubhuset, som lå tættere på den blå 
DSB bro, havde en skøn veranda, som 
også i krigs- og efterkrigstiden har væ-
ret et yndet mål for mange kanofarere 
fra det ganske land. Tænk, der kom 

kanofarere helt ovre fra Sjælland.  Nok 
flest før min tid. Jeg kender til et tilfæl-
de, hvor en kano ankom til Randers 
med DSB, og blev kørt fra banen ned til 
klubhuset på en trækvogn. Det ferie-
hold har så sikkert kæmpet sig en ferie-
tur op ad åen. Det var ægte ”Vi sejler 
op ad åen, vi…”.  
 
En ret tyk læderindbundet klubgæste-
bog, der lå ubeskadiget i klubhuset, 
som naturligvis var uaflåst, var fyldt 
med rosende og taknemmelige ord og 
lyriske digte fra tilfredse kanofolk. På 
første side var der tegnet en 
’helleristning’. Mon det hedder sådan? 

Foto fra 1957, som viser slagteriet 
på den nuværende Justesens plæ-
ne. Øverst i højre hjørne kan man 
lige ane kajakklubbens gamle 
klubhus, markeret med en cirkel. 
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KONTIKI stod der i ikonet. Det flotteste 
hånddekorerede billede, jeg dengang 
havde set. I skolen havde vi tegning 
som skolefag, så jeg vidste godt, hvad 
tegnekvalitet var. 
 
Min kano, med navnet ’Smut’ formet i 
fine bronzebogstaver, var fortøjet i den 
anden port fra terrassen, med to liner i 
trisser og lodder, der holdt kanoen gyn-
gende på vandet, uden fare for at ram-
me mod bygningsdele, når de utalligt 
mange motorbåde i en konstant strøm 
sendte bølger ind blandt kanoerne.  
 
Jeg mener, at der var en del kanoer på 
vej op til Nørreå allerede om lørdagen, 
hvor målet var området ved Fladbro 
Kro. Nogle ville vel  til Kroen, hvor der 
var dansant med levende musik. Ka-
nofarere, med overnatning i kanoen, for 
de som havde kanopresenning. På 
nogle søndage eftermiddage var der 
eftermiddagsmatine på kroen, fandt vi 
ud af, så min gode kammerat Kaj og 
jeg ’lånte os slips’ i forældreklædeska-
bet, så vi kunne se festklædte ud.  Her 
var det, på Fladbro Kro, at vi lærte at 
danse moderne. Folkedans var den tids 
”vild med dans”, så vore grundtrin var 
på forhånd i orden.  
 
Det er her, jeg skal oplyse, at vi var 
vant til at blive gratis klippet af søde 
frisørelever på Teknisk Skole.  Al un-
dervisning foregik om aftenen, så lære-

mestrede ikke skulle undvære lærlinge 
i arbejdstiden.  Jo, det er skam vigtigt, 
for nogle af frisøreleverne genkendte 
os jo på kroen, hvor det så blev til man-
gen god kinddans. Fint, så lærte vi og-
så det.   
Interessen for søsport udviklede sig 
videre. I en tur solo ned af Gudenåen i 
rigtig frisk vind med sejlet, som hørte til 
kanoen, rejst, gav mig en hjertebanken-
de oplevelse, fordi kanoen boblede og 
bruste af sted med en så rivende fart, 
som jeg slet ikke havde kendt til.  Det 
var den første tur, hvor jeg måtte have 
sejlskødet mellem tænderne, for at 
kunne styre med både padlen og fød-
derne. Det gav blod på tanden for 
vandsporten.  
 
På en planlagt lørdagstur med Fladbro 
Kro som mål, var der alt for stærk ve-
stenvind, så Kaj og jeg valgte vildt, og 
uden viden om farvand, at padle ud ad 
fjorden. Dronningborg bredning var lidt 
af et chok. Stort hav og med uvante 
bølger, men vi nåede til det os ukendte 
Uggelhuse, hvor sejlere fra Randers 
den aften gjorde klar til festligt sejlerbal 
på Uggelhuse Kro. Kroværten Søren 
stillede altid sit høloft til rådighed for vi 
mange unge sejlere fra øvelsesbåden 
og sejlerne i sejljoller f.eks piratjoller, 
som ikke havde kahytter. Fin service 
fra kroen side for ruskvejr og regnbyger 
var jo dansk sommervejr.  
 

Bagsiden af klubhuset, som det så ud i 1957. 
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Så blev jeg da lystsejler om en hals i 
hele min elektrikerlæretid fra 1954-58, 
og med kapsejlads som favoritsejlads. 
Jeg nåede så vidt, at jeg  var èn af Den 
kgl. Marine’s repræsentanter til VM i 
’drage’sejlads, fordi jeg i min marinetid 
blev forgast på Søværnet  drage Luri-
fax med orlogskaptajn Konow som 
skipper.  
 
Nå, jeg måtte slippe min forbindelse til 
vandsporten indtil 1961 for at blive 
stud.tech i Aarhus, og samtidig havde 
stiftet bekendskab med  hurtige kajak-
typer. Klubformanden Otto Hviid opda-
gede, at jeg havde købt en privatejet 
kajak model LIMFJORD i klubben, som 
jeg tog med til MKC i Aarhus. Den mo-
del som legendariske Karen Hoff vandt 
guld i i London 1948. Prisen var kr. 
290. Det blev Otto Hvid splitter rasende 
over.   
 
I min erhvervsperiode fra 1965 til 1998 
kunne jeg ikke ro kajak, men brugte 
perioden på distanceløb à km 10,12, 
maraton- og 100 km løb. Vi skal så helt 
frem til 1998, hvor jeg som efterløns-
modtager fandt frem til min legendari-
ske TIKI, som har bragt mig fra Skjern- 
Thyborøn- og gennem Limfjorden hjem 
til Århusbugten, og fem gange rundt om 
Fyn i 300 km ’Sea Challenge Fyn’. En 
del gange på Weserflodens 135 km tur 
med kajakklubben VIKING, og 10 gan-
ge med i Tour de Gudenå i henholdsvis 
TIKI, Skraptus, Spica  og Tracer. Sågar 
opnåede jeg en sølvmedalje i + 50 år 
gruppen. Vildt at stå på skamlen sam-
men med Thor Nielsen, som i det år 

roede i rekordtiden 8 t 03 min. Min tid 
var godt 11 timer i  Skraptus, og med 
kun lidt konkurrence i gruppen, fordi de 
stærke nordmænd væltede på stribe i 
stormvejr over Mossø og udgik.  
 
Mit barnebarn Kristian og jeg var med 
på en ganske vidunderlig  Råvarptur 
med Gudeaa i 2010, som var et højde-
punkt i mit udenlands kajak-ferieliv. En 
fantastisk oplevelse. Det kom der en fin 
videoferie film ud af, som dog af gode 
grunde ikke kan være med her i klub-
bladet. 
 
Jeg har, synes jeg, mange gode resul-
tater fra diverse havneræs, Julsøture 
og jeg fik også erhvervet mig  en 8000 
km DKF ’Guldnålen med krans’ (160 
ture > 50 km). Desuden blev jeg tildelt 
Kongshvilepokalen for opstarten af 
Norsminde Kajak Klub i 1998. Til NKK 
har jeg fra min bopæl i Malling kun 6 
km cykeltur i et bakket terræn. Den tur 
to-tre gange om ugen er en væsentlig 
del af mit nuværende fitness program.  
 
Sidste år roede jeg 2019 km, og mit 
mål for 2020 er 2020 km, og som det 
p.t. ser ud, 1000 km, når jeg fint det 
mål, såfremt jeg da ikke får den beryg-
tede tagsten i hovedet. Vi får se. Tak til 
alle de rokammerater, som jeg gennem 
tiden har haft det så sjovt sammen 
med. 
 

Mere om det gamle klubliv 
Mens vi tålmodigt venter på nyt om det kommende klubhusbyggeri, kan det væ-
re lidt sjovt at kigge tilbage på det gamle. Derfor har Poul fået lov til at fortælle 
om en tid de færreste kan huske. Du kan finde mere om det gamle klubhus og 
klubbens historie på hjemmesiden. Se under ”FOR MEDLEMMER/GLIMT” hvor 
du under 2014 finder Johnny Schmidts 40 års jubilæumsskrift. 
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Jeg ved ikke hvad I andre har ople-
vet her på Gudenåen gennem årene. 
Min oplevelse som fladlandspadler 
fra de Sjællandske søer med deres 
udfordring, var fyldt med uventede 
overraskelser ... Jeg var laaaangt ud 
på denne tur her den sidste dag i 
Februar. 
  
Jeg vidste at der var højvande med 
stærk modstrøm, samt vejret 
var ikke helt så stabilt som 
man kunne håbe. Torben og 
jeg var de eneste der viste sig i 
klubben denne dag i de mange 
timer jeg var der. For at være 
lidt fornuftig, tog jeg en klub-
båd som er lidt mere stabil end 
min egne vinterbåd. Det er ik-
ke mange gange om året at det-
te sker og var anden gang i år. 
Det blev jeg dog virkelig glad 
for som turen udviklede sig. 
  
Den første del af turen op ad 
åen gik som forventet med 
modstrøm. Hen ad vejen blev 
der lidt mere turbulens, men 
stadig var det genkendeligt. Da 
jeg kom op mod indløbet fra 
Nørreå blev turbulenserne gan-
ske irriterende og kylede mig 
rund, fra side til side. Irriteren-
de men ikke kritisk. Så jeg 
havde stadig planer om at 
komme til Laksegården og 
vende.  

Næste overraskelse var under bane-
broen hvor strømmen var stå stærk 
at det gav lyd som fra en vandfald. 
Min hastighed var ikke overbevisen-
de hurtigt. Jeg skulle give gas for at 
komme under broen og i det stille 
vand der var synlig på den anden 
side.  
  
 

Højvande med udfordring 
Af (Al)Fred Heller 

Oversvømmelser ved Nørreå og Gudenå den 27/2
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Nu skulle det være en nem sag og 
rund om hjørne mod Stevnstrup. 
Der begyndte hvirvlerne først at ta-
ge fat som jeg ikke havde oplevet 
før. Nu skulle jeg virkelig tage mig 
sammen for ikke at falde i (eller 
skulle man heller sige ud?). Men 
min egne båd, var jeg nok for længst 
ud og svømme. Kampen blev ved 
og ved. Der kom mere og mere 
strømning og mine ambitioner var 
ved at dale til at jeg nok nøjes op til 
Stevnstrup, hvor jeg kunne vende. 
 

Nu tog vandets modstand og turbu-
lenserne stadig til og jeg kom næ-
sten ikke fremad selvom jeg gav alt 
hvad jeg havde. Presset på denne 
måde skulle jeg finde en vej ud af 
det her, men kunne ikke se mig 
komme op hvor jeg kunne finde en 
ståsted.  
 
Heldigvis var der jo så meget over-
svømmelse, at det så ud til at vandet 
stå helt stille på markerne ved siden 
af. Da må jeg kunne vende, tænkte 
jeg og kæmpede mig ind igennem 

Oversvømmelser ved Nørreå og Gudenå den 27/2-2020.            Foto med tilladelse af Carsten Saugmann 
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en åbning og ud på en stille sted 
med vand. Det viser sig dog at også 
dette vand flyttede sig ret så hurtigt 
og jeg skulle bruge alle mine tricks 
med pagajen for at kunne vende og 
få den ønskede retning ind mod åen 
igen med strømningsretningen.  
 
Hvad jeg så havde overset var, at 
jeg tog en del græs med fra denne 
tur på marken. Da min kajak ikke 
spiser græs, så blev det bare hæn-
gende i roret og strømmen synes at 
det var god mad til den. Den tog fat 
i det og drejede mig i den forkerte 
retning igen. Nu blev det altså lidt 
for meget og jeg kunne bruge en 
slags surf-teknik for at blive nogen-
lunde i strømretning. Jeg masede 
mig ind til kanten for at kunne tage 
lidt af farten og komme af med 
græsset - det lykkes og nu skulle det 
være en nem sag at komme tilbage 
til klubben. 
  
Strømning var der nok af for at 
komme til klubben i en fart. Hvirv-
lerne forsøgte deres angreb, som jeg 
kunne forsvare mig imod og jeg 
kom ret nemt til motorvejsbro og 
blev ikke alt for meget forstyrret af 
de strømningen denne genererer 
med disse vandhastigheder.  
 
Nu havde jeg nået det, meeeeeen nej 
- Vindguderne havde tænkt sig det 
anderledes og blæste nu imod mig 
og ad åen med bølge, vindbør, regn 
og hvad ellers den kun byde på. Nu 
skulle der en sidste anstrængning til 
for at komme til klubben. At lægge 

til kajs var så en allersidste udfor-
dring og hoppe ud af båden. "Phu 
ha... hele kroppen synes at den hav-
de lige gennemført en tur de Gudenå 
- det gjorde den også, dog kun et 
lille stykke af det. 
  
Torben der var lidt mere fornuftig, 
havde valgt turen op ad Nørreå. Da 
jeg så ham komme tilbage, så var 
det godt nok imponerende - fuld fart 
ned mod klubben, surfteknik til at 
dreje rund og fuld fart ind mod lan-
dingsbanen ... hold dog op hvor så 
det blæret ud. Også han blev overra-
sket over de betingelser han fandt i 
Nørreå, der var blevet til en stor sø 
der dækkede alt efter vejbroen og 
den lille gangbro. 
  
Jeg kom til at tænke, hvordan det 
må være at være i en bjergflod og 
kæmpe mod virkelig vilde vande - 
jeg har set det fra landet. Næste 
gang i bjergene, så bliver det denne 
udfordring og oplevelse jeg giver 
mig selv. Jeg glæder mig allerede 
med stort respekt. 
  
Tak til vejrguderne og Åens ånd for 
denne rusketur. 
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Michael Bjerrum, Heidi Mikkelsen og Johnny Schmidt med hver deres kilometer-
trofæ. Michael er gået i knæ, for det er børnepokalen han modtager på vegne af 
sin datter, Karma, der ikke var til stede.  
 
 
Årets kilometerslugere og pokalmodtagere: 
 

Herrer:   Johnny Schmidt  3.636 km 
Damer: Heidi Mikkelsen  1.441 km 
Ungdom: Sebastian Løkkegaard    561 km 
Børn: Karma Julie Bjerrum Christensen    204 km 
Begyndere: Carsten Andersen     664 km 

Kilometerstatistik 
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1 Johnny Schmidt 3.636 

2 Torsten Karlsson 2.192 

3 Jens Thomadsen 2.130 

4 Erik Sommer 2.018 

5 Michael Bjerrum 1.979 

6 Torben Olsen Ravn 1.714 

7 Brian Kragh-Frederiksen 1.652 

8 Heidi Mikkelsen 1.441 

9 Morten Jønsson 1.400 

10 Flemming Drescher 1.206 

11 Søren Karlsen 1.157 

12 Lars Berg Riisager 1.026 

13 Arne Madsen 1.025 

14 Jesper Krogner 971 

15 Oluf Kroer 924 

16 Kurt Bendtzen 923 

17 Freddy Kjærulff 915 

18 Anders Schmidt 906 

19 Henrik Bach Christensen 889 

20 Poul Ibsen-From 872 

21 Karin Iversen 818 

22 Finn Enevoldsen 790 

23 Kristoffer Larsen 778 

24 Annemette Bering 776 

25 Steffen Madsen 767 

26 AP Nielsen 738 

27 Chris Bendtzen 720 

28 (Al)Fred Heller 677 

29 René Fuhlendorf 672 

30 Carsten Andersen 664 

31 Henning Hargaard 663 

32 Dorthe Hansen 608 

33 
Michael Ian Duelund Jen-
sen 

584 

34 
Sebastian Rask Løkke-
gaard 

561 

35 Per Frank Jensen 553 

36 Mette Christensen 546 

37 Victor Bendtzen 542 

38 Anne Marie Pape 528 

39 Carsten Grøngaard 512 

40 Janne W. Mouritsen 504 

41 Bo Nedergaard 488 

42 Gitte Dahlerup 453 

43 Jan Halskov Rasmussen 451 

44 Annette Glibstrup 446 

45 Diana Jessen 433 

46 Trine Jørgensen 422 

47 Jette Blaabjerg Jansson 388 

48 Kamilla Byrialsen 381 

49 Jette Skou Fuhlendorff 380 

50 Peter Grøn 375 

51 Karsten Boll 370 

52 Hanne Dahl 369 

53 Marie Balle Felsby 348 

54 Karen Galatius 340 

55 Jørgen René Jensen 332 

56 Linda Lauritsen 325 

57 Merete Hansen 322 

58 Brian Jensen 314 

59 Michael Damborg 307 

60 Lars S. Rasmusssen 306 

61 Jan Brøndum 301 

61 Nils Weis Jørgensen 301 

63 Finn Ethelberg 287 

64 Shohreh Bahrami 286 

65 Grete Jepsen 279 

66 Janie Poulsen 272 

67 
Christian Thuborg Mad-
sen 

271 

68 
Søren Dani Quist Frand-
sen 

267 
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69 Henrik Jepsen 249 

70 Karin Østergaard 244 

71 
Anne Marie Rask Løkke-
gaard 

238 

72 Tommy Kjær 228 

73 David Kudahl Lauritzen 225 

74 Palle Gjellerod 222 

75 Kenneth Jensen 219 

76 Rikke Gissel 215 

77 Anette Adelhardt Jensen 214 

78 Majbritt Bargstten 210 

79 Jill Andreassen 209 

80 
Karma Julie Bjerrum Chri-
stensen 

204 

81 Birgit Nielsen 201 

82 Ulla Madsen Thau 199 

83 Martin Kudahl Lauritzen 198 

84 Liza Søndergaard 196 

85 Hanne Povlsen 188 

86 Helle Arnfeldt 180 

86 Lone Grotrian 180 

88 Lone Kudahl 179 

89 Dorthe Skovhede 173 

90 Jan Lauritzen 170 

91 Eva Søndergaard 169 

92 Anita Mortensen 164 

93 Lars Bentzen 163 

94 Pia Larsen 151 

95 Magnus Søjberg 150 

96 
Hannah Klokmose Laurid-
sen 

145 

97 Jesper Schmidt 139 

98 Emil Riisager (Gæst) 138 

98 Mads Riisager (Gæst) 138 

98 Robert Jacobsen 138 

101 Niels-Ulrik Teisner 133 

101 Peter Olesen 133 

103 Jacob Børsting Sørensen 129 

103 Vicki Buhl Lausen 129 

105 Rikke Warrer 125 

106 Søren Boelskofte 120 

107 Sofia Gomez vinther 118 

107 Thomas Lynge 118 

107 Tina Erntsen 118 

110 Peter Schmidt 117 

110 Rikke Hylleberg Clausen 117 

110 Vibeke Hougaard 117 

113 Simon Gregersen 115 

114 Jesper Høi Petersen 113 

115 Peter Øemig 111 

116 Maiken holst 110 

117 Mads Sejersen Vinther 109 

118 Annamaria Lund Møller 107 

118 Michaela Juul 107 

120 Asger Boldt Boelskifte 105 

121 Kirsten Salling Buchhave 104 

121 Søren Gregersen 104 

121 Troels Weiss 104 

124 Kristina Sørensen 103 

125 Bo Gaardsø 102 

125 Leo Møller Pedersen 102 

127 Emma Gomez Vinther 101 

127 Theodor Boldt 101 

129 Jeanett Nielsen 99 

129 Peter Overbeck 99 

131 Allan Fog Kristensen 97 

131 Carsten Kappel Bøgh 97 

131 Mette Søberg Juul 97 

134 
Martin Schneider Thom-
sen 

95 

135 Noah Overbek 94 

136 Helena Rasmussen 91 
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137 
Christiinne Østergaard 
Larsen 

87 

138 Anne Dorte Tind 84 

139 Tom Jespersen 83 

140 Hans Henrik Geertsen 80 

140 Jens Bramming 80 

140 Kenneth Hou Nielsen 80 

143 Carl Åge Hansen 78 

143 Jesper Lund Hansen 78 

145 Susanne Nørgaard 77 

146 Ole Jepsen 75 

147 Rikke Søjbjerg 72 

148 Birgitte S. Pedersen 71 

148 Kirsten Andersen 71 

150 Marianne jensen 70 

151 Anne Holme 69 

152 Morten Rasmussen 67 

153 Maja Bendtzen 65 

153 Michael Geselle 65 

153 Stinne Kvist 65 

156 Annette Stradt 64 

157 Henrik Leth Jensen 58 

158 Bruno Descours 56 

158 Kjeld Kahr 56 

160 Thomas Poulsen 53 

161 Mette Frohn 52 

162 Erik Jeppesen 51 

163 Peter Kruse Nielsen 49 

164 Lone Sørensen 47 

165 Marie Jepsen 45 

166 Birger Buchhave Møller 43 

166 Jakob Krogh 43 

168 Casper Vangsøe 42 

169 Bibi Fibiger Leerhøy 39 

169 Claus Leerhøy 39 

169 Esben Kjær Kristensen 39 

169 Mathias Fog Vahl 39 

173 Jytte Windel Kahr 37 

174 Signe Vilain 36 

175 Erik Amby Jørgensen 35 

175 Olivia Lynge Møhlenberg 35 

175 Sebastian Fog Vahl 35 

178 Anja Vemmelund 33 

178 Inger Hansen 33 

180 Conni Kalhøj 32 

180 Ida Buchhave Møller 32 

182 Ruth Jørgensen 27 

183 Kathrine Smærup Ehlers 26 

183 Stine Rasmussen 26 

185 Bodil Krogh 25 

185 Gitte Størup 25 

185 Noah (Gæst) 25 

188 Iben Thriege 24 

189 August Holm Poulsen 22 

190 Bjørn Kastrup Simonsen 21 

190 
Flemming Hvidberg Mad-
sen 

21 

192 Brian Nyborg Kibæk 20 

192 Christina MKC (Gæst) 20 

192 Mikkel Brorsen 20 

195 Jesper poulsen 19 

195 Preben Buchhave 19 

197 Frederik Rasmussen 18 

197 
tine blaabjerg liljefors 
(Gæst) 

18 

199 Anna-Mai Hyldig 17 

199 Anne Marie Bendtzen 17 

199 Inger Pilgaard Hansen 17 

199 Line Elmstrøm Poulsen 17 

203 Martin Dahl 16 

204 Anne Sofie Hej Pjengaard 15 

204 Karsten Jeppesen 15 
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204 Marie Gylling 15 

204 Ole Pjengaard 15 

208 Laura Rasmussen 14 

208 Martin (Gæst) 14 

208 Peter Grøn Skammelsen 14 

211 Kristen Nielsen 13 

211 Martin Skovlund (Gæst) 13 

211 Torben (Gæst) 13 

214 Alexander Kvist 12 

214 Mogens Leth (Gæst) 12 

214 Testperson 12 

217 Birgit (Gæst) 10 

217 
Henrik Bjerregaard Ole-
sen 

10 

217 Jacob Heeager (Gæst) 10 

217 Just Salling Buchhave 10 

217 keld berg hansen (Gæst) 10 

217 Kirsten Frederiksen 10 

217 
Lene Vammen Sønder-
gaard 

10 

217 Michael Krog Christensen 10 

217 Philip Kudahl Lauritzen 10 

217 vibeke hougaard (Gæst) 10 

227 Christina Merz (Gæst) 9 

227 nils gæst (Gæst) 9 

227 sine gæst (Gæst) 9 

227 vibeke (Gæst) 9 

231 Gitte Thorup (Gæst) 8 

231 Gunhild (Gæst) 8 

231 Jette Jakobsen (Gæst) 8 

231 Oskar Bergen 8 

235 Kamilla Byrialsen (Gæst) 7 

235 Lasse Gissel (Gæst) 7 

235 Lisbeth (Gæst) 7 

238 
Christina Buhl Nielsen - 
MKK (Gæst) 

6 

238 Randi Fuhlendorf 6 

240 Carsten Fuhlendorff 5 

240 Maja Joensen (Gæst) 5 

240 Nikolaj Klahn (Gæst) 5 

240 Per Blach 5 

240 Rikke Warrer (Gæst) 5 

245 alex (Gæst) 4 

245 Berit (Gæst) 4 

245 Charlotte Amalie Hyldig 4 

245 Eva Therkildsen (Gæst) 4 

245 Hans Otto Lindskov 4 

245 lars bentzen (Gæst) 4 

245 Ralph Christensen 4 

245 Thomas Nislev (Gæst) 4 

253 Anders Mikkelsen (Gæst) 3 

253 Marlene Johansen (Gæst) 3 

255 Helena (Gæst) 2 

255 
peter grøn skammelsen 
(Gæst) 

2 

257 Gunhild Gaarde (Gæst) 0 

I alt  65.213 
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En bule i stoltheden 
Interview med Eva Søndergaard 

Henning nævn-
te til general-
forsamlingen, 
at han gerne 
ville have for-
tællinger til 
klubbladet. 
Hvis ikke den 
opfordring var 
kommet, så 
ville jeg aldrig 
have fortalt min 
historie, men 

pyt så, her kommer den. 
 
Jeg var i vandland med mit barnebarn 
sidst på sommeren, og flere gange i 
den største vandrutchebane, hvor vi 
sad sammen i en gummiring. Ja, lege-
børn har ingen alder og det gik jo rigtig 
godt. Han var glad for at have sin gam-
le mormor med. Jeg havde jo været 
med hans storesøster for 10 år siden, 
tror jeg, så han skulle heller ikke sny-
des. Idet han rejser sig op og jeg skal 
ud af gummiringen, så vælter den og 
jeg tumler ud over kanten og bøjer mi-
ne ribben. 
 
Det var min læge, der stilede diagno-
sen, bøjede ribben. De var ikke bræk-
kede, men der var 1½ måned hvor jeg 
næsten ikke kunne sove om natten. 
Jeg måtte have smertestillende, og det 
gjorde sindsygt ondt at vende sig, og 
det er værst når man ligger. Man kan 
godt så'n gå rundt om dagen, men jeg 
kunne slet ikke ro i de 1½ måneds tid.  
 
Da det var ved at være ovre, tog jeg 
mod til mig og tog ud på rotur.  Det var 
rigtig skønt. Jeg har jo roet i 25 år og fik 
den her lille 25-års nål sidste år, og det 
betyder meget for mig at komme ud at 

ro. Men da jeg så sad der i kajakken, 
og havde fået den her skønne tur efter 
at have bøjet ribbenene, så skulle jeg 
lægge til land og op af kajakken. Jeg 
kunne ikke komme op. Det gik fint at ro 
selvom jeg godt kunne mærke det, men 
da jeg skulle op igen var den helt gal, 
det kunne jeg bare slet ikke. Så sad jeg 
der og tænkte, en kajakroer der ikke 
kan komme op af en kajak, det er ikke 
en kajakroer. Det er jo ikke til at holde 
ud at tænke på. 
 
”Hvor bliver du af?” sagde min romak-
ker. ”Skal du sidde dernede hele da-
gen?” Så kom hun lige og holdt kajak-
ken, og så kunne jeg godt komme op. 
Normalt tager jeg bare benene lidt tilba-
ge og tager fat ude i cockpitspidsen, og 
trækker mig op. Så plejer jeg at stå op 
med min pagaj ned i bunden af kajak-
ken, for at holde fast på den, mens jeg 
lige står og retter mig ud. Jeg står på 
pontonen som sådan en masaikriger, 
men den dag var der ikke meget kriger 
over ritualet med at komme op af kajak-
ken. 
 
Den oplevelse af ikke at kunne komme 
op af kajakken, var virkelig skræmmen-
de, synes jeg. Tanken herom var ikke 
sådan at ryste af igen, og det kom jeg 
også til at nævne til Julefrokosten. Det 
gav en overraskende feedback. Selv-
følgelig spøgte vi lidt og gjorde grin 
med det, så det nærmest blev en del af 
underholdningen, men jeg fik faktisk 
spurgt en del om de nogensinde havde 
oplevet det. Det viste sig at der faktisk 
er en del, der har prøvet at sidde og 
ikke rigtig kunne komme op af kajak-
ken, og jeg fik involveret flere af de her 
ingeniører vi har, der straks begyndte 
at lege med tankerne om at finde løs-
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ninger så vi kan komme op af kajakken. 
Jeg ved så ikke om fantasi og julefro-
kost er en god kombination, jo for un-
derholdningen. 
 
Jeg fik lidt indtrykket at det var lidt af et 
tabu, at man ikke kan komme op af 
kajakken. Der var en der sagde, jamen 
jeg holder lige øje med om der er no-
gen der ser mig, og nå så der ikke er 
nogen der kigger, så vælter jeg mig op 
på pontonen, så kommer jeg ud på den 
måde. Nogle andre havde fundet andre 
teknikker til at komme op.  
 
En af deltagerne fortalte, at hendes fars 
gamle kammerat var oppe i en høj al-
der, og han roede stadig kajak, men 
han havde en sindrig indretning med et 
reb, som han altid sørgede for var på 
plads når han roede ud. Bare det var 
der, så kunne han komme op af kajak-
ken, ellers kunne han ikke. Hvis nogen 
havde fjernet det, fordi de ikke vidste 
det var hans reb, så var han på span-
den når han kom til land.  
 
Men det var ikke noget folk var stolte af 
når de ikke kunne komme ud af kajak-
ken, og syntes det var lidt flovt eller 
pinligt. Der var til gengæld også nogle 
der godt kunne snakke højt om det, og 

det med at være kajakroer er jo en livs-
stil og rekreationsmulighed man nødig 
vil undvære, men alder eller fysik kun-
ne komme til at spænde ben for det. Vi 
er jo en del i klubben, der er oppe i åre-
ne, og det handler egentlig om hvordan 
man kan snakke om at kunne blive ved 
med at ro kajak, også selv om man ikke 
er så fit, som man har været. Nu er jeg 
i gang med at ro igen, og jeg kan godt 
komme op af kajakken, men den dag 
kan jo komme igen hvor man har svært 
ved at komme op.  
 
Det var sjovt, at jeg fik taget mod til mig 
og fortalt om det ved julefrokosten, rig-
tig fint at få snakket om det og hyggelig 
underholdning fordi der var rigtig man-
ge der blev involveret i snakken om det 
og kendte til det. Det viste sig at der jo 
ikke var noget at være flov over, andre 
havde også oplevet ikke at kunne kom-
me op på normal vis. Vi fik brudt et ta-
bu, og mange af de der ingeniører fik 
tænkt imponerende tekniske løsninger, 
så selv Georg Gearløs ville være mis-
undelig. Så vidt jeg husker blev resulta-
tet, at vi skal have en kran, sådan! Det 
skal jo ikke være fordi det er for pinligt 
at snakke om, at man holder op med at 

være medlem i klubben. 

Masaikrigeren på tur med  ”kajaktøserne” på Haderslev Fjord 
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Skade på kajakken 
Af Per Frank Jensen/Materieludvalget 

Sådan oprettes en skade på en kajak på Rokort.dk. Vi har ikke mere en fysisk 
mappe til at notere skader i. Hvis du ikke opretter skaden på PC’en i klubben 
skal du logge på med dit brugernavn og kodeord. 

På mobilen 

Vælg ”Både” 

Vælg ”Skader” 

Vælg ”Opret ny” 
Rul helt ned i bunden af ska-
der. 
Herefter udfyldes felterne. 
Husk at trykke på ”Gem” 

1. 

2. 

3. 
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På browser 
 

Vælg ”Skader” 

1. 

Vælg ”Opret ny” 
Rul helt ned i bunden af ska-
der. 
Herefter udfyldes felterne. 
Husk at trykke på ”Gem” 

2. 
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Maj 
11.  kl. 18 Børneroning starter 
13.  kl. 19 Handicap starter 
16.  kl.   9 Praktisk dag / Grillhygge 
28.  kl. 19 Bestyrelsesmøde 
  

Juni 
13.  Havnens Dag ved Randers Roklub og Udbyhøj 
16.   kl. 19 Bestyrelsesmøde 
 

Juli 
11-18.   Sverigestur 
  

August 
 6.   kl. 19 Bestyrelsesmøde  
23.   Pudse/poleredag  
   

September 
12. Klubmesterskaber   
  Tour de Gudenaa 
17.  kl. 19 Bestyrelsesmøde 
19-20.  Løvfaldstur 
 

Oktober 
 3.   Lyserød lørdag 
  Standerstrygning 
 
 
Denne kalender er RENDYRKET gætværk, for det er et øjebliksbillede af kalen-
deren på klubbens hjemmeside mens klubhuset på grund af risiko for smitte med 
Corona virus er lukket. Bestyrelsen har endnu ikke meddelt hvornår og hvordan 
klubben starter op igen i relation til Corona situationen. Husk derfor at tjekke akti-
vitetskalenderen på www.gudenaa-kajak.dk 

Kalender 2020 
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Det er vel normal lørdagsstandard i Kage– 

Det er stadig et stort ønske at få nye hænder til at 
hjælpe med nogle af de mange små opgaver, som 
får klubben til at fungere. Når du igen får lov til at 
bruge klubhuset og ro en tur, så kig på oversigten 
på tavlen, og overvej om der er noget du kan 
hjælpe med.  
 
Du må gerne tage sedlerne ned, når du skriver dig 
på, så er det lettere at skrive “pænt”  

Der er da ikke noget krav om 
at man SKAL bruge en kajak 
for at nyde en tur på vandet, 
øh eller en tur i vandet.  
 
En tur i det varme vand den 
31-12-2019 
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Afsender: 
Kano- og Kajakklubben Gudenaa 

v/ Brian Jensen, Baldersvej 7, 8920 Randers NV 

I 1957 var det Gudenåbadet der optog pladsen, hvor kajakklubben og  
Randers Naturcenter nu er placeret. Det gamle klubhus lå lige akkurat 
uden for kanten af billedet i højre side. 


