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Standerstrygning den 28. oktober.
Det gode vejr havde lokket 12 friske roere frem, Aksel, 2xFinn, Frank, Hanne,
Helle, Mads, Marlis, Martin, Nicolaj, Tom og undertegnede.
Da vi havde sikret os, at boblevandet var på køl, at saunaen var tændt, og at der
var indkøbt kokostoppe, begav vi os under megen snak ned for at finde
kajakkerne frem. Turens første højdepunkt var at vi ikke som normalt skulle gå
nedad rampen til bådebroen, det gik faktisk opad! Dette uventede forhold fik
umiddelbart Aksel til tro, at broen var gået i stykker, men det var nu fordi det
var højvande. I dagene op til den 28. havde det været kraftig blæsevejr, så
vandstanden nu var 1 meter over det normale.
For en kajakroer er højvandstand en god ting, for det betyder jo bare at der er
mere vand at ro på! Tom var således den eneste, der roede den normale vej til
Kattingevig, resten af flokken tog vejen inden om hesteholmene. Sivø var
næsten oversvømmet så der var ingen diskussion, det var bare med at komme
inden om. Da vi kom til Ringø benyttede vi selvfølgelig chancen for at ro ind i
Ringø og runde den på indersiden. På vejen tilbage overvejede vi selvfølgelig,
om vi skulle op til Elleore for at ro hen over kongeriget, men tanken om den
varme sauna og det kolde boblevand vandt dog.
Der var dejlig lunt i saunaen, og vi fik smagt grundigt på boblevandet, mens vi
sad og samlede kræfter til standerstrygningen. Selve standerstrygningen foregik
helt efter bogen med kokostoppe og mere af det gode boblevand. Da standeren
var kommet vel ned, stod vi og nød champagnen, mens Hanne samlede de
kopierede sange ind. Da Willy havde spist den sidste kokuostop, var det så
småt ved at være tid til at begynde forberedelserne til aftensmaden. Til
spisningen var vi en 25-30 stykker, der under højrøstet tale og en del skålen
nød den gode mad. Senere på aftenen underviste Marlis med stor entusiasme i
den ædle Tequila driknings kunst. Hvad der herefter skete står dog lidt tåget, så
jeg vil undlade at bringe et mere fyldigt refarat......
Red.
Ps. Kan nogle af dem, der var tilstede oplyse mig om, hvorvidt jeg traf en
aftale om at deltage i square-dance?

Glögg-aften - 23. november
Der var godt 20 fremmødte, og mens vi sendte æbleskiverne rundt og fik smagt
på glöggen gik snakken meget livligt. Da alle lige skulle hilse på, sige tak for
sidst og høre hvordan det stod til, tog det lidt tid inden Mikkel fra
Vikingeskibsmuseet fik ørenlyd. Mikkel fortalte om det nye projektet "Sunkne

3
Verdener" som Vikingeskibsmuseet har startet, hvor man ved hjælp af mobiltelefon med GPS kan få information om mange forskellige seværdigheder, i,
ved og på bunden af fjorden.
I øjeblikket er der informationer om små 300 lokaliteter for Roskilde fjord i
systemet. Blandt andet er der beskrevet et bolværk fra vikingetiden, som ligger
i en privathave. Udfor Blak ligger der på et par meters dybde to stenalder
bopladser.
Grunden til disse mærkelige placeringer er selvfølgelig, at vandstanden i
fjorden har ændret sig nogle gange siden sidste istid. For godt 8000 år siden
eksisterede Roskilde Fjord ikke, og de stenalderfolk der havde boplads ved
Blak kunne kun ro rundt på de vandløb, der forbandt områdets søer, som lå på
de dybeste steder af det, der i dag er fjorden. Efterhånden som isen længere
mod nord smeltede, steg vandet og for 7000 år siden stod vandet 4 meter
højere, end det gør i dag. Stenaldermandens 20 gange tipoldebørn har således
kunnet ro til Smørumnedre på den sidefjord, der i dag er Værebro Ådal.
Siden stenalderen er havstigningerne blevet overhalet af landhævningerne, og
da de stadig pågår, får vi for hvert år lidt mindre vand at ro i. Men der er nok
ikke den store grund til bekymring de første mange år, og med den globale
temperaturstigning der kan forventes, kan vi hurtig komme i den situation, at
kajakskuret ligger lidt lavt...
Vi har lånt to telefoner af Vikingeskibsemuseet, og klubbens medlemmer kan
kontakte Aksel eller Finn, hvis de vil låne dem.
Du kan læse mere om projektet på: www.sunkneverdener.dk
Karl

Nye mulighedder på hjemmesiden
Det er blevet så moderne at skrive weblog, eller "Blog" som det også kaldes i
daglig tale - så sådan én har vi selvfølgelig også fået på klubbens hjemmeside.
Blogget er et diskussionsforum, hvor man kan oprette indlæg som andre (også
uden for klubben) har mulighed for at kommenterer. Alle kan som sagt
kommenterer på eksisterende indlæg, men hvis man ønsker at starte nye
indlæg, skal man være oprettet som bruger af Bloggen. Dette kan ske ved
henvendelse til undertegnede på mail mads@roskildekajakklub.dk
Mads
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Ro-statistik og resultat af året 2006’s anstrengelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bjørn Johansen
Finn Petersen
Hanne Rasmussen
Finn Roer Jensen
Martin Lorenzen
Marlis Jensen
Frank Andreasen
Aksel Hadberg
John Johansen
Nicolaj Skotte
Karl Vejrup
Mads Jakobsen
Klaus Rasmussen
Poul Kristensen
Steen Lyhne Hansen
Marianne Sættem
Henrik Madsen
Helge Max Andersen
Christian Meyer
Helle Olsen
Tom Søndergaard
Asger Max Andersen
Per Hansen
Stig Rasmussen
Linea Baron
Erik Leitner
Jette Vester
Kristian Nielsen
Lone Abbotts
Birte Kvamm
Eva Gjessing
Louise Kromann Eriksen
John Topp
Per Thorsen
Niels Jacob Bjerregård
Ayoe Blohm

1495 km
1147
1026
1009
907
902
848
822
808
645
586
580
578
452
371
368
344
312
306
278
270
266
260
250
226
211
201
201
198
198
174
170
165
165
164
161
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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.
64.

Niels Erik Andersen
Carsten Christiansen
Kristian Ullum
Mikkel Balle
Marianne Schroll
Anders Ohlsen
Peter Kryger Baggesen
Kurt Ringkøbing
Willy Jensen
Zaza
Martin Grundberg
Thora Brendstrup
Søren Olsen
Søren Lykke
Ingolf Jensen
Lene Larsen
Lars Mortensen
Lene Rasmussen
Helle Ernst
Arne Lauersen
Annette Clausen
Anette Højgaard Andersen
Pia Lykke
Martin Troen
Hans Rørdam
Karin Moesgaard
Charlotte Scriver
Nikolaj Bodi

140 km
133
130
129
128
114
114
106
95
87
76
74
65
64
63
62
51
36
34
31
25
24
14
14
8
8
8
1

Ialt:

18.898 km
==============
Hvilket vel ikke er så ringe endda, skønt det ligger noget fra tidligere tiders
rekorder. Eksempelvis roede 57 roere i 2005 15633 km., 58 roere i 2004
roede 17254 km., i 2003 roede 60 rfk’ere 19707 km, medens 56 roere
klarede 20446 km. i 2002. Rekorden er dog fra 1995 med 20566 km.
Men altså igen blev det eksformand Bjørn J. der blev klubmester for
herrerne, mens Hanne R. løb med mesterskabet for damerne endnu engang.
Til lykke med resultatet. Der er også grund til at glæde sig over resultatet for
flere andre RFK’eres vedkommende, men rigtignok er der visse, der har
holdt en lav profil i det forgangne år. Ingen nævnt, ingen glemt.
Scout
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Set på fjorden :
Da jeg i sidste nummer opfordre til at skrive en lille notits, hvis man så eller
oplevede noget usædvanligt havde jeg selvfølgelig ikke overvejet at det kunne
ramme mig selv. Men nu er jeg selvfølgelig nød til at skrive en lille notits om
den sæl jeg så oppe ved Eskilsø lige før færgestedet. Jeg opdagede den først,
da jeg var cirka 20 m fra den, min makker nåede lige at få et glimt af den inden
den dykkede, muligvis fordi jeg åbnede munden for at fortælle det til min
makker. Da det er den første sæl jeg har set i fjorden synes, jeg lige det var
værd at nævne.
Da vi en fredelig søndag roede mod Kattinge Vig, lød det angiveligt, som om
Hjemmeværnet holdt en større skydeøvelse. Det viste sig dog at være de
samme jægere som vi stødte på for et par år siden, der var ude og skyde deres
”sport”. Da vi ikke var overbeviste om kajakkernes skudsikkerhed, holdt vi os
på sikker afstand af Gadekæret. I forholdt til forrige år så det dog noget mere
organiseret og kontrolleret ud, men jeg kan anbefale at man i tilfælde af større
skydeøvelser for sjælefredens skyld ror en anden vej.
En anonym, men sædvanligvis pålidelig kilde, har overfor redaktionen oplyst
at der på en søndag i december er iagttaget en kajaksvømmer i havnebassinet.
Efter den indledene svømmetur deltog svømmeren i den almindelige
klubroning. Af hensyn til respekten for og sammenholdet i instruktørkorpset,
undlader redaktøren at bringe navnet på den ihærdige svømmer.

Opfordring fra dit helbred
Som en af de få der har været til
svømning mere end 5 gange, kan jeg
konstaterer, at enten er alle
klubmedlemmer i god form og er
dygtige svømmere, der snildt kan klare
600m, eller også foretrækker
klubmedlemmerne sofaen og fjernsynet.
Den tredje mulighed er dog, at man som
Tom foretrækker større bassiner og
koldere vand.
Karl
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Sommer billeder

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde
Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
Karl@lundbeck.com
Redaktionen forbeholder sige ret til at redigerer i
indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg kommer kun
i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.
Tegninger med religiøst indhold og andre ikke
kajakrelaterede emner optages ikke, med mindre
der er akut stofmangel.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen
Kasserer: Aksel Hadberg
Best.medl. Mads Jakobsen
Best.medl. Tom Søndergaard
Best.medl. Martin Lorenzen

43717113
46367384
46359015
46590245
46731463

RFK.’s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan
sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan
der indhentes oplysninger om klubben,
vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv.
Interesserede kan også her læse om klubbens
instruktionskursus for nybegyndere.
Webmaster er Mads Jakobsen.

HUSK - Det err ikke slut med standerstrygningen
Vinterroning hver søndag kl. 10

Svømning i Maglegårdsbadet: I år har vi den sene tid, det betyder normalt, at der er god plads i bassinet. Så det er bare med at få fundet håndklæde og
badetøj frem hver mandag 20.30 til 22.00 frem til 30. april.

Skovtur - Lørdag
den 24. februar
kl.11: Skovturen går i
år til Humleore Skoven
syd for Borup og det er
som sædvanlig en familietur med børn og
hunde. Vi mødes på
Dyrehavevej, se kortet,
medbringende madpakker, termokander og
andet nødvendigt overlevelses udstyr.

Generalforsamling - torsdag den 15. marts 2007 kl.19: Den ordinære generalforsamling afholdes som sædvanlig i klubbens lokaler.

