
Roskilde Fjords
Kajakklub
Brinchhjemmet
Strandvejen 18
Veddelev
4000 Roskilde Vinter 2011-2

Weekend tur til Silkeborg. 2

Mindeord for Per Green 3

Glöggaften den 22. november. 4

Rostatistik for 2011 6



2

Weekend tur til Silkeborg.

Efter at have deltaget i Tour de Gudenå i nogle år, havde Marlis og jeg lyst til at
ro på Gudenåen under lidt mere afslappede forhold, så vi sprang TdG 2011 over
og tog i stedet til Silkeborg i oktober måned. På trods af årstiden havde vi et fan-
tastisk vejr hele weekenden.
Vores base var Silkeborg Vandrehjem, som det også er under TdG. Hvis vi havde
sat næsen op efter at bo på vandrehjemmet uden at være omgivet af kajakroere,
så blev vi slemt skuffede. 5 kajakklubber fra Århus havde sat hinanden stævne
denne weekend, så området lignede fuldstændig en TdG weekend.
Fredag blev det til en lille opvarmningstur. Lørdag brugte vi på at ro fra Skander-
borg til Silkeborg. Vi tog bilen til Skanderborg, parkerede den et listigt sted og
satte kajakken i vandet, og så gik det ellers af sted mod Silkeborg. Når man roer
TdG tænker man ikke over, hvor man skal hen, man følger blot de kajakker der
ligger foran og håber, at de også er med i løbet. Nu var vi på egen hånd og det
gav nogle gange nogle udfordringer med lige at finde åen igen når vi krydsede en
sø. Vi ankom til Ry i fin stil efter at have været alene på åen siden Skanderborg,
hvilket var en meget underlig oplevelse. Efter Ry fandt vi snart ud af, at man og-
så på en hyggetur bliver ualmindelig træt, så der var en del diskussion omkring
kadencer, retning osv. Men vi kom da frem til Silkeborg, og var mindst lige så
glade for at se vandrehjemmet som under TdG. Efter et varmt bad tog vi toget
tilbage til Skanderborg for at hente bilen.
Søndag roede vi rundt om Silkeborg. Vi havde fået turen anbefalet. Tom og Finn
P. havde på et tidspunkt gjort turen sammen, påstod de, for der var en del diskus-
sion om længden af en af overbæringerne var på 300 meter eller 1000 meter. Når
man hørte på de to, kunne man godt blive lidt i tvivl, om det var den samme tur
de havde været på.
Vi havde ikke noget fornuftigt kort over ruten, så vi studerede et kort på vandre-
hjemmet, og kunne se, at vi ”bare” skulle ro syd på og så følge bredden rundt til
højre. På trods af denne simple regel fangede vi ikke den først afstikker mod Gu-
densø, men fik så set den smukke sø Brillerne som en ekstra bonus. Efter at have
konsulteret nogle roere (fra Århus) på Brillerne og et par ældre mennesker i en
skov, fik vi endelig taget hul på turen for alvor. Første skifte fra Gudensø sø til
Almind sø gik via en odder kanal, hvor vi måtte ud af kajakken og trækken den
igennem. Desværre var der ingen oddere i sigte.
Vi fulgte de råd vi havde fået fra kajakroerne og kom snart til den overbæring
som kunne være alt fra 300 meter til 1 km. Vi tog kajakken under armen og tra-
skede ind i skoven. Efter nogle hundrede meter kom usikkerheden snigende, og
vi lagde kajakken og jeg løb i forvejen for at lokalisere Ørn sø. Undervejs mødte
jeg en løber, som jeg spurgte om vej. Hvad hun har tænkt, ved at møde en mand
iført rotøj, redningsvest og spraydeck midt i skoven ved jeg ikke, men hun tog
det pænt og kunne fortælle at søen lå efter den næste bakke. Således bestyrket i at
vi var på rette vej, forsatte vi gennem skovens busk og krat og fik undervejs en
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del smil fra de folk vi mødte. Smilene viste tydeligt, at det trods alt ikke var
helt almindeligt, at møde folk der går tur med en 6,4 meter lang kajak i sko-
ven. Og hvor lang var overbæringen? Vores var på ca. 700 m, mens Finn P.s
og Toms der gik mere gennem byen, i følge Ruteplanner på Aktiv Træning,
nok er på ca. 600 m.
Nu gik det rask der ud af, og snart var vi på de store søer nord for Silkeborg
og kom hurtigt til en velkendt overbæring ved papirfabrikken, på sølle 50 me-
ter, og var så tilbage ved vandrehjemmet. Turen kan varmt anbefales, men
husk et passende kort, det kan spare én for meget.

Finn R

Til information kan det oplyses at Finn P, Tom, Christian og Redaktøren gen-
nemførte turen rund om Silkeborg i samlet trop den 17. juni 2007.

Mindeord for Per Green // RFK

Per Green er død d. 25. december efter kort tids kræftsygdom.  Per har
været medlem af RFK siden 1992 og har været aktiv, både til klubar-
rangementer og altid med, når noget skulle bygges. (Huset på havnen,
flydebro-projektet, og omklædning og sauna på Brinc hjem ).

Per efterlader sin kone Helle Ernst og sin søn Rasmus.

Per var en god ven og klubkammerat, som satte pris på den gode hyg-
gestund. Han vil være savnet i klubben og vores tanker går til Helle
og Rasmus, samt deres familie og venner, som vil savne Per Meget.

Hans sydom og død virker så uvirkelig som en ond drøm, som man
håber på at vågne fra, og så er alting ved det gode gamle men sådan er
det desværre ikke.

Dette på Roskilde Fjords Kajakklubs vegne
Finn Pedersen
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Glöggaften den 22. november.

Det var med lidt blandede følelser jeg mødte op til gløggaftenen, hvor Poul på
formandens opfordring havde sagt ja til at vise et par billeder fra en lille kajaktur.
Pouls ja, betyd at jeg ikke fik mulighed for, at vise alle mine dykker- og lystfisker
billeder fra Norge, Mexico og Island.
Jeg kom lidt før tid og sikrede mig en plads ved bordet med frit udsyn til lysbille-
derne, afstanden til gryden med glögg var optimal, lige netop uden for opøser
afstand. Mens jeg varmede mig med en kop glögg og fik gaflet et par æbleskiver
begyndte Poul så småt på forestillingen.
Indledningen var en meget lang forklaring på alle de trængsler,  Poul skulle igen-
nem inden han kunne rejse til Grønland. Det var nødvendig at sikre sig at der var
plads til telt, sovepose, tøj og andet udstyr på en ret så omfattende pakkeliste i
kajakken. Sidst, men ikke helt uvæsentlig, skulle der lige kunne klemmes provi-
ant til 20 dage ned i den overfyldte kajak. Efterfølgende skulle hele moletjavsen
sammen med kajakken pakkes i transport kasser og køres til Ålborg, hvorfra det
blev sejlet med skib til Ilulissat (Jakobshavn).
Da Poul nogle uger sener var fløjt til Grønland, var det efter hvad jeg kunne for-
stå, med noget spænding at kassen blev åbnet. Heldigvis var alt nået frem i god
behold og efter et par dage med klargøring stod den ellers på kajakroning de næ-
ste 20 dage. Efter hvad jeg forstod, gik turen de 300 km rundt om Alluttoq
(Arveprinsens Ejland) og retur til Ilulissat. Nu kan man selvfølgelig undre sig
over hvordan det kunne tage 20 dag at ro distancen, især med tanke på at man
kunne have udnyttet midnatssolen. Poul kom med en eller anden søforklaring om
at de havde haft 6-7 overligger dag pga. Piteraq (føhnvind), trang til at vandre lidt
i landskabet og nærgående hvaler der forstyrrede kajak roningen.
Jeg vil indrømme at et par af de fotos Poul viste fra turen er pæne nok til at kom-
me i klubbladet, men der var også fotos hvor han var iført en burkalignende ho-
vedbeklædning, hvilket gav redaktøren grimme minder om en ubehagelig klubtur
til Knortrige (Sverige).
I forbindelse med julefrokost på min arbejdsplads (Lundbeck), kom redaktøren til
at sidde over for Louise K og et stykke inde i rødvinen kom vi uheldigvis til at
snakke kajak. Da Louise drømmende begyndte at fable om Grønland, kom redak-
tøren desværre til at tale oversig og det lykkedes kun delvis at rede den, ved at
fremhæve at myggeplagen ville ødelægge alt fornøjelse ved at ro kajak i Grøn-
land.

Karl

Som den opmærksomme læser sikkert har gættet er alle fotos i bladet leveret af
Poul.
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Rostatistik for 2011

1 Marlis Jensen 1435
2 Finn Roer Jensen 1405
3 Bjørn Johansen 1400
4 Frank Andreasen 1211
5 Nicolaj Skotte 1181
6 Finn Pedersen 878
7 John Topp 822
8 Aksel Hadberg 810
9 Martin Lorenzen 715

10 Niels Michael Petersen 643
11 Hanne Rasmusen 623
12 Susanne Andreasen 600
13 Berit G. Heede 598
14 Louise Crandal 565
15 Poul Rosenkilde Kristensen 552
16 Hanne Schønherr 541
17 Eva Gjessing 531
18 Victoria Hald Pedersen 445
19 Else Ishøy Rasmussen 418
20 Leif Hald Pedersen 401
21 Tom Søndergaard 393
22 Karl Vejrup 388
23 Per Hansen 384
24 Louise Kromann Eriksen 383
25 Helle Olsen 351
26 Mads Jakobsen 341
27 Lone Abbotts 311
28 John Johansen 289
29 Dorthe Berg Nielsen 285
30 Henrik Heede 264
31 Klaus Rasmussen 254
32 Helge Max Andersen 234
33 Asger Max Andersen 214
34 Henrik Madsen 208
35 Anders Ohlsen 185
36 Christian Meyer 172
37 Marianne Sættem 171
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Som nogen måske kan memorere, slap storisen først i slutningen af marts sit tag
på fjorden, men på en eller anden måde lykkedes det alligevel at få roet 23.091
km. Tænk, hvis vi bare havde haft et par måneder mere med en tilgængelig
fjord, så havde vi snildt kunne slå den bestående rekord på 24.080 km fra 2008.
Udover at pege på vejret som årsag til at vi måtte ”nøjes” med det næst bedste
resultat i klubbens historie, kan redaktøren også pege på en enkelt eller to roer
der ligger under det normale niveau. Nogle har selvfølgelig en fuld legal und-
skyldning for at have underperformet, men redaktøren tvivler i sit stille sind på
at alle har en gyldig dykkermæssig begrundelse, der anes tegn på slendrian og
almindelig laden stå til. Heldig vis er der mange andre der leverede langt over
det forventede, således må redaktøren se sig slået af to kvindelige roer der star-
tede på årets instruktionshold.
I år lykkedes det Marlis at gentage sidste åres klubmesterskab idet hun overgik
gemalen Finn R med 30 km, hvilket er en klar forbedring i forhold til sidste år
hvor det kun lykkedes at slå Finn med 2 km.

Den 14. januar i Rødovre deltog Bjørn Johansen og Nicolaj Skotte ved DM i
Kajakergometer. I tiden 4.29.91 tog Bjørn første pladsen på 1000 m i klassen
masters +60, og med tiden 4.17.67 snuppede Nicolaj en 4 plads på 1000 m i
klassen masters +40.

Tillykke med resultaterne.
Karl

38 Mikkel Balle 171
39 Asger Blendstrup 170
40 Inge Blendstrup 158
41 Tony Abbotts 136
42 Lars Christian Dovs Hausmann 132
43 Michael Winther 123
44 Dennis Baad 117
45 Heidi Rasch 116

46 113
47 Nina Tuxen 111
48 Gitte Andersen 111
49 Per Thorsen 106

Øvrige roere under 100 km (24 medlemmer) 926

Samlet for 2011 i alt 23091 km



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup  tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.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.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer:  Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.’s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Generalforsamling den 8. marts
Der kommer en separat indkaldelse, men sæt kryds i kalenderen.

Stander hejsning 25. marts
Roning kl. 10:00, hejsningen kl. 13:00

Entringsøvelser i Maglegårdsbadet 28. april 13:00 - 17:00
Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig.

Svømning mandag 20.00 til 2200.
Den første halve time er kun i den lave del, men efter 20.30 har hele bas-
sinet i Magelgårdsbadet. Vi har svømmetiden sammen med Roskilde
Roklub. Vi vil gerne fortsat kunne tilbyde svømning og arbejder på at få
en mere atraktiv tid, men det er en forudsætning at der er et solidt
fremmøde.

Klubtræning hver torsdag kl. 18:30 i RFK.
Nu hvor det er ved at være for mørkt til at nå en aftentur på fjorden må
man jo finde anden motion. Der startes sandsynlig vis med en lille løbe-
tur til opvarmning, hvorefter man kan kaste os over træningsredskaber-
ne.

H
usk der er klubroning

søndag kl 10.00  og svønm
ingeni m

aglegårdsbadet m
andag. 20.30

-22:00


