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En opsang fra den gamle redaktør
Forleden sad jeg og bladede i medlemsbladet for RFK, vinter 2013, og kom til at
dvæle lidt over rostatistikken for det forgangne år.  Let chokeret måtte jeg kon-
statere, hvor lidt der var blevet roet sammenlignet med tidligere. Hvorfor mon
Vejret har da ikke været hverken værre eller bedre, er medlemmerne blevet for
gamle, for magelige eller for mætte måske? Men der er jo mange navne på med-
lemslisten, som jeg ikke kender, som er nye eller forholdsvis nye og som jeg må
formode er ivrige roere, som burde kunne holde statistikken oppe. Men det ses
ikke. Nogle af de gamle, garvede roere er faldet mærkbart tilbage, og hvad ligner
det, at en Mads Jakobsen, en John Johansen, en Karl Vejrup og en Mikkel Balle
f.eks. skal ligge og rode på det niveau som 2012-robogen viser?
Det kan ses af denne, at 78 medlemmer har haft en kajak i vandet og i gennem-
snit hver har roet sølle små 250 km i 2012.  At det så ikke blev endnu værre skyl-
des, at det er  nogenlunde de samme 10 roere, der trækker læsset, hvad tilbage-
lagt og rimelig distance angår, og man fornemmer en vis træthed hos redaktøren
over, at skulle skrive de samme navne øverst på listen igen og igen.
Ganske vist har jeg ikke selv været nogen kajak-nørd, men jeg har da vist altid i
min tid ligget en  del over dette gennemsnit, og disse funderinger førte mine tan-
ker tilbage til den gang, jeg selv var aktiv, og hvorfor jeg så af nostalgiske grunde
måtte finde tilbage til mine egne personlige optegnelser, gamle medlemsblade og
slet ikke glemte, herlige oplevelser på vandet. Egentlig forekom det mig, at det
da ikke var så længe siden, jeg stoppede med at ro kajak, fordi mine knæ besvæ-
rede mig meget, når jeg ved broen skulle stige op af kajakken, - og mere end én
gang tror jeg, at Hanne med flere gerne havde givet mig en guldmedalje for bed-
ste kunstneriske udførsel af den disciplin, - men jeg er dog noget forbløffet over,
at det alligevel er så længe siden. Men havde jeg kendt konsekvenserne af min
handling....men lad nu det ligge.
Fakta er, at da jeg lagde min kajak op i 2006 ramlede hele den globale økonomi
sammen og siden er det gået dårligt med stigende arbejdsløshed, faldende ejen-
domsværdier og stigende udgifter til benzin og bank-gebyrer. Det kunne jeg af
gode grunde ikke have forudset, for i så fald havde jeg da ikke lagt pagajen fra
mig den gang. Der er dem, der mener, at jeg derfor burde tage kajakroningen op
igen, for at redde verdensøkonomien, men så vidt strækker mine fysiske evner sig
altså desværre ikke.
Så hvis du, min kære læser, har overvejelser omkring at lægge kajakroningen på
hylden, så tøv lige en kende. Du kan  risikere at forårsage alverdens ulykker.

Scout
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Generalforsamlingen den 14. marts 2013

Der var mødt knapt en snes medlemmer op til den årlige generalforsamling.

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent: John Topp blev foreslået og valgt.

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: John konstaterede, at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Den 8. marts sidste år havde vi generalforsamling.
Vi havde standerhejsningen den 25. marts.
Den 25. april havde vi vinsmagning, og det var som tidligere en stor succes. Den-
ne gang med Vin Otto.
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet især for begynderne blev afholdt den 28. april.
Så kom begynderinstruktionen. Det var et fint hold, og jeg tror, sagde formanden,
at en del bliver ved. Vi kørte det på en lidt anden måde end tidligere med et godt
resultat.
Klubturen gik til Unnaryd i Sverige. Det var en fin tur, og vi fik roet en masse
ture. De havde fået knotmaskiner på campingpladsen hvilket var en god ting.
23. juni holdt vi Sct. Hans aften
Den 1. juli blev der afholdt Vikingesvøm. Vi supportede svømmerne. Det var et
fint arrangement trods opfriskende vind. Der var desværre en lidt kedelig stem-
ning, fordi sælen var blevet aflivet.
Der var flere løb hen over året som klubmedlemmer deltog i:
7.-9- september Tour de Gudenå.
24. september Mølleåens Blå Bånd.
6. oktober Støt Brysterne.
Bornholm Rundt, Tryggevælde Å og Esrum Sø og måske et par stykker mere.
Den 27. oktober havde vi standerstrygning med fest.
Til gløggaftenen den 22. november lavede Louise Crandal en fin aften for os. Hun
viste billeder og film og fortalte om at flyve med ørne og hendes liv med para-
gliding.
Det er første år uden vintersvømning. Det lod sig desværre ikke gøre at få en bed-
re svømmetid. Derfor besluttede Roskilde Roklub og vi at stoppe svømningen,
som vi har haft sammen i mange år.
Vi har holdt torsdagsgrill hver anden torsdag.
Bjørn har repareret klubbådene.
Tom Søndergaard reparerede portene i bådhuset, og han og Finn P fik lavet nyt
gulv i træningslokalet, hvor en gulvlægger lagde selve belægningen.
Finn Roer har arbejdet med vores hjemmeside og givet den et løft.
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Vi fik roet lidt mindre, end vi plejer, nok mest fordi det var en våd og blæsende
sommer. Finn Roer roede 1501 km, og Marlis 1331 km, flot roet. Asger max
Andersen har igen i år været så rar at lave pladerne til vores hæderstavle. Tak til
ham.
Formanden takkede alle, der har gjort en indsats i og for klubben.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det med indkaldelsen udsendte regnskab blev gennemgået af kassereren og ved-
taget.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsens planer for det kommende år.
7. april: Roning kl. 10 og standerhejsning kl. 13.30
16. april: Instruktørmøde kl. 19.
21. april er der entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl. 13-17.
28. april: Tryggevælde Å.
5. maj: Weser marathon.
7 - 9 juni: Sommerturen går til Svejbæk.
14.-15. september: Tour de Gudenå.
Bådreparation af klubbåde.
Grillaftnerne kommer forhåbentlig i gang igen, når sæsonen rigtig er i gang.
Arbejdsdag, hvor bådhuset skal males, der skal grus på forpladsen og bomme til
toer kajakker.
Indkøb af nye klubbåde Coastline XL og Fighter.
Instruktører skal på kurser, det er noget med EPP 1-2-3-4.

Budget.
Kasserer Aksel gik budget igennem, og det blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingenter, instruktionsgebyrer og depositum.
Bestyrelsen foreslog, at beløbene fortsætter uændret. Dette blev vedtaget, ingen
stemte imod.

Valg af bestyrelsesformand m/k.
Finn Petersen var villig til genvalg og blev genvalgt.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
På valg var Aksel Hadberg, Finn Roer, Mads M. Jakobsen og Tom Sønder-
gaard. Alle genopstillede blev genvalgt. Det samme gjaldt for suppleanten, hvor
John Torp blev genvalgt.
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Valg af revisor og revisorsuppleant.
Asger Max Andersen blev genvalgt som revisor, og Hanne R blev genvalgt som revi-
sorsuppleant.

Eventuelt.
John T. opfordrede til at få et par superinstruktører ud igen, så vi kunne blive optaget
på kamera og kommenteret/fejlrettet.
Marlis kunne tænke sig, at man kunne vide, hvem der deltager i hvilke mesterskaber,
så man evt. kan tage dertil og heppe.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

Ref. Hanne R

Redaktøren mener dog at John T var en anelse for hurtig til at anderkende generalfor-
samlingens lovlighed, idet han burde have påtalt de manglede kokustoppe.
Rygtet vil i øvrigt vide at et klubmedlem tilsyneladende har øvet sig på kajakdykning
i forbindelse med standerhejsningen. Øvelsen lader dog noget tilbage idet dykkerud-
styret skal tages på inden man laver vandgang og det ikke er meningen at kajakken
skal med ned under vandet. Red
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Vinter Skovtur
Den 10. februar var vi en lille flok der valgte, at trodse kulden og forlade de var-
mer stuer for at mødes i Hareskoven til en skovtur. Vi mødtes på parkeringsplad-
sen ved restaurant Skovlyst og begav os iført varmt tøj, og udstyret med kort og
madpakker ind i skoven. Skoven var her i februar iklædt den fineste sne, og vi
var også begunstiget af flot solskin. Undervejs på turen kom vi forbi nogle af de
gamle ege Bl.a. Skrædderen der er en af skovens største træer. Den gamle henret-
telsesplads kom vi også forbi og vi gik på nogle af de gamle jagtveje fra den tid
hvor skoven var kongens legeplads.
Da sulten meldte sig, fandt vi et væltet træ, hvorpå frokosten blev indtaget ledsa-
get af iskolde øl og varm kaffe. Efter således at have styrket os, begav vi os det
sidste stykke ned til Skovlyst, hvor endnu en belønning ventede i form af varm
kakao og nogle glas af de lokale bryg. Alle var enige om, at det havde været det
værd, at skulle undvære de varme stuer et par timer

Finn R

Ro aften med instruktører.
Nu har vi endelig en ualmindelig lang vinter bag os, standeren er hejst og foråret
ligger foran os. Da det godt kan virke lidt svært, at komme i gang med den nye ro
sæson efter en pause på flere måneder, så arrangerer klubben en aften, hvor nye
roere eller roere der føler sig lidt rustne, kan ro med instruktører. Vi starter afte-
nen med en rotur i hyggeligt tempo, hvor vi kan pudse teknikken lidt af, hvis det
er nødvendigt. Bagefter tænder vi grillen, hvor vi griller vores medbragte kød. Da
vand temperaturen ikke skal være afgørende for, om man vil deltage, så bliver
datoen den 16. maj kl. 18:30. Grillen er tændt for alle klubmedlemmer og er der-
med også starten på årets grill sæson.

Finn R

Som den skarpsindige læser sikkert har luret så er billederne i dette nummer fra
sidste åres Weser marathon. Der er tale om ren reklame leveret af Aksel og det er
lige før redaktøren har lyst at droppe dykningen for at tage med. Det er lige midt
i det tyske forår og det er spargel sæson. Mine tænder løber i vand ved tanken om
hvor godt friske asparges smager efter en lille rotur, især hvis de serveres med et
godt stykke kød til. I første omgang havde jeg da også meldt mig til turen, men
så tvang min dykkerklub mig til Norge i en hel uge. Så mens mine kajakvenner
drager mod sydens sol, tager jeg til det kolde nord og må nøjes med at drømme
om smagen af friske asparges. Med de norske priser ender det jo nok med at jeg
kun får frisk fanget fisk og de kammuslinger vi nu måtte støde på under dykken-
de. Det eneste lyspunkt er at vi måske tager en kajak eller to med til Norge.

Karl
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Invitation til Weser marathon 2013
Vi er nogle stykker, der tager til Tyskland og deltager i Weser Marathon 2013, der
foregår søndag d. 5. maj 2013.
Løbet er et traditionelt trim-løb, hvor starten går fra kl. 6 om morgenen. Vi starter
fra den hyggelige sydtyske middelalderby Hannover-Münden, hvor floderne Wer-
ra og Fulda mødes og bliver til Weser floden. Man kan ro tre forskellige distancer:
55 km, 80 km eller 135 km (til Hameln). Da der som regel er god medstrøm vil de
fleste kunne ro 55 km. 80 km kræver nogen udholdenhed, og 135 km er kun for
de seje. Især den første etape er seværdig, hvor floden snor sig igennem landska-
bet med skove, marker og små landsbyer spredt langs floden.
Vi regner med at køre til Hannover-Münden om fredagen og køre hjem igen om
mandagen. Vi overnatter i telt på en lille campingplads ved den lokale kajakklub,
hvor vi har reserveret pladser. Lørdag plejer vi at bruge på en lille rotur op ad
Fulda eller Werra og en tur i Hannover-Münden, der er en køn gammel middelal-
derby.
Hvis du synes det lyder spændende og kunne tænke dig at deltage, så skriv dig
enten på listen i klubhuset eller kontakt Aksel (41904433) senest d. 21. april, da vi
skal tilmelde os til løbet.

Tag eventuelt et kik på www.kanu-club-hameln.de/Wesermarathon
Mange hilsener Aksel



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 Finn R.

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

3-6. maj Wesermarathon.. Se invitation i bladet

16. maj kl. 18:30 Ro aften med instruktører. Se invitation i bladet og
husk noget til grillen.

7-9. juni Klubtur til Svejbæk på Skyttehusets Camping.
Det er et super sted og vi har været der for nogle år siden. Der er alle
muligheder for at ro og gå ture i noget af Danmarks flotteste natur.
Der er reserveret teltpladser og indendørs overnatning.
Der bliver sat opslag op i klubben hvor man kan tilmelde sig...skriv dig
også på hvis du er interesseret, så vi kan se hvad vi skal disponere efter.
Nybegyndere fra årets instruktions hold er yderst velkommen til at delta-
ge. Der bliver selvfølgelig roet lidt, men hovedsagen er at det er smadder
hyggelig og om aftenen begynder de gamle, efter et glas rødvin eller to,
at fortælle kajakskrøner, www.skyttehusetscamping.dk

22. juni Arbejdsdag ..Bådhuset skal males, gruspladsen skal ord-
nes...der vil være en del forskellige opgaver ude og inde. Vi starter for-
sigtigt op ved 9:00 tiden med lidt morgenkaffe. Klubben er vært ved lidt
forplejning dagen igennem. Kom også selvom du kun kan være med
nogle timer.7.-9- september Tour de Gudenå.

14.-15. september: Tour de Gudenå. Så begynd bare at træne….

H
usk klubroning : H

ver T
irsdag og O

nsdage 18.30 sam
t Søndag kl 10.00


