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 Navn Km 

1 Aksel Hadberg 2020 

2 Leif Hald Pedersen 1120 

3 Finn Pedersen 1017 

4 Victoria Hald Pedersen 939 

5 Hanne Rasmusen 848 

6 John Topp 704 

7 Poul Rosenkilde Kristensen 622 

8 Dorthe Berg Nielsen 570 

9 Louise Kromann Eriksen 519 

10 Eva Gjessing 515 

11 Finn Roer Jensen 472 

12 Susanne Andreasen 389 

13 Frank Andreasen 352 

14 Martin Lorenzen 330 

15 Kari Boe Gad 329 

16 Henrik Østergaard 308 

17 Henrik Leisner 294 

18 Marianne Sættem 267 

19 Peter Gad 235 

20 Berit Heede 222 

21 Grethe Hansen 182 

22 Hanne Hald 168 

23 Søren Olsen 162 

24 Morten Østergaard 156 

25 Inge Blendstrup 149 

26 Asger Blendstrup 143 

27 Hanne Overgaard 141 

28 Christian Meyer 115 

29 Claus Hedegaard Sørensen 113 

30 Ina Thomsen 113 

31 Asger Max Andersen 111 

32 Helge Max Andersen 111 

33 Henrik Heede 101 

Rostatistik 2020 
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Der udover har de 33 roere der har roet under 100 km, samlet har roet 1011 
km, det betyder at klubben i 2020 sæsonen samlet roede i alt: 
 

14.848 KM 
 
Det er godt 1000 km over bundrekord på 13770 fra sidste år. Antallet af akti-
ve roere endte på 66 hvilket er ni færre end sidste år 
 
I år er det Aksel og Vicktoria der skal ønskes tillykke med henholdsvis 2020 
og 939 km.  
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Kajaktur rundt om Mors, juli 2020 
Dette års sommerkajaktur gik til Mors. Vi har tidligere overvejet denne tur; 
men i år kom vi afsted, nu hvor adgangen til Norge og Sverige var begræn-
set grundet COVID 19. 
På turen deltog ud over Marianne og Poul to af vores kajakvenner, Vagn og 
Peter. 
Turen rundt om Mors inklusiv en tur til og rundt om Fur var på 134 km, og 
vi var undervejs i 8 dage, så der var rigtig god tid til både at ro og til at se os 
omkring på de steder, vi overnattede 

Dag 1 Vi starter fra campingpladsen ved Sallingsund, og dagens mål er 
campingpladsen ved Tambosund. Så langt nåede vi dog ikke. Der var kraf-
tig vind fra vest, og ved Hestøre odde var vinden så kraftigt, at vi trods 
ihærdig roning stort set ikke flyttede os ud af stedet. Vi overnattede på en 
fin shelterplads i læ for den kraftige vind og fik en hyggelig snak med shel-
terværten, der boede på en gård lige i nærheden.  
Kystruten Mors er en vandrerute rundt om Mors på 150 km og 10 etaper. 
Det shelter, vi overnattede i, var en del af denne rute. Senere på turen benyt-
tede vi også disse lejrpladser, når de lå ud til vandet på steder, hvor det var 
muligt for os at komme i land. 
Dag 2 Vinden var tiltaget i styrke, så det var ikke realistisk at ro den etape, 
vi havde planlagt. I stedet hentede vi bilerne og kørte kajakkerne til Nees. Et 
kort kryds over Nees sund bragte os i læ, og vi kunne der fra ro til Doverod-
de. En hyggelig lille by med en shelterplads, der desværre for os lå ca. ½ 
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km fra havnen. Mange af shelterpladserne på Mors er anlagt primært for 
gæster, der kommer vandrende, som kajakroer er det lidt bøvlet, når alt vo-
res gods, rødvin, mad og andre nødvendigheder skal fragtes i blå Ikea poser. 
På tidligere ture har vi oplevet at få stjålet pagajer og andet fra kajakkerne 
om natten, så vi slæber nu alt udstyr til lejrpladsen. 
Dag 3 Vestenvinden er aftaget, og vi kan desuden ro i læ af land, så vi får en 
fin rodag til en shelterplads i Rovvig, der oven i købet ligger tæt på vandet. 
Fire andre kajakroere fra Kolding var også på pladsen. Vi havde vores egne 
telte med, så vi behøvede ikke at konkurere med andre om shelterpladserne. 
Hyggeligt selskab der ligesom vi, for mange år siden, startede deres turro-
ning i Zenith turkajakker. To roede nu i Coastline, de andre i havkajakker. 
Frokostpause i fint solskinsvejr. Der er utrolige mængder af store østersskal-
ler i vandkanten. Nogle af de nye invasive arter har meget store og kraftige 
skaller. 
Dag 4 Dagens mål er Thisted campingplads. Vinden er stadig i vest, men 
aftaget, og vi skal mod nord i læ af land, så det bliver endnu en fin dag. 
Et caféstop i Vilsund giver kræfter til den sidste strækning op mod Thisted. 
Dag 5 I dag skal vi gennem Feggesund med vinden i ryggen, og solen skin-
ner. Ud over dette er det også et naturmæssigt interessant og flot område. 
Tangen ved Feggesund er smal og flere km lang. Vi bar kajakkerne over et 
sted, hvor den var ca. 10 m bred og sparede flere km roning. Overnatning på 
en shelterplads ud til vandet lige ved Ejerslev havn. Kajakroerne fra Kolding 
er også på denne plads, så det bliver endnu en hyggelig aften sammen med 
dem, med masser af kajakrøverhistorier. 
Blå brandmand, som der er mange af, specielt mødte vi dem ved Feggesund. 
De brænder ligesom de røde brandmænd, men er meget flotte med deres 
dybblå farve. 
Dag 6 Dagens mål er Fur, og der er kun let vind, ideelt til det 6 km lange 
kryds over til Fur. På vejen over møder vi skonnerten Fulton. Overnatter på 
Fur camping, igen ½ km slæben på blå Ikea poser. 
Klinterne på Furs nordside er imponerende. 
Dag 7 Rundt om Fur. Flot tur på 23 km. 
Færgekroen i Stenøre serverer nogle fantastiske pandekager med hjemmela-
vet is, og i brugsen er der et rigt udvalg af det lokale Fur øl. 
Vi burde have blevet en ekstra dag på Fur, der er nogle fine vandrestier i det 
kuperede landskab, og bryggeriet ville vi også gerne have besøgt. 
Dag 8 Retur til Sallingsund, turens start og slut destination. 
Vi havde nogle fine dage og fik opfyldt et gammelt ønske om at ro rundt om 
Mors, samt besøge nogle venner på Fur. Naturen er flot, men overnatnings-
mulighederne er ikke særligt gode for kajakroere, der er camping og shelter-
pladser; men mange af dem ligger ikke tæt på vandet, så der var lige rigeligt 
transport af udstyr fra kajakkerne til og fra overnatningen.   
                 Poul og Marianne 
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Det er selvfølgelig nogle af Poul og Marianne fotos fra turen rundt om Mors, der 
ses oven for og under rostatistikken.  
Isfuglen på forsiden skyldes at Dorthe har øjerne med sig når hun færdes på og 

ved vandet. Normalt er vi ikke begejstret for de fugle der sidder på vores bro, men 

jeg tror der i dette tilfælde er tale om en undtagelse. 
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Også en kajakoplevelse 
En af de stille, varme dage i sommer nærmede jeg mig Veddelev i mit sæd-
vanlige magelige tempo efter en smuk rotur. På en god dag kan jeg godt fin-
de på at tage plastikaffald med tilbage for at deponere det korrekt. Således 
også denne dag, da jeg så, hvad jeg troede var en tom colaflaske, der lå og 
vuggede i vandoverfladen. Fremme ved flasken kunne jeg konstatere, at det 
var en glasflaske, men den skulle jo heller ikke ligge der, så den kom inden-
bords. 
Vel hjemme opdagede jeg, at det i virkeligheden var en flaskepost. Spæn-
dende. Afsenderen var Louis på seks år. Han havde endda tegnet et skatte-
kort. (Se billede) Han skulle naturligvis have et svar, så jeg fandt brevpapir. 
Derefter opstod problemet med frimærke. Hurra for vores gammeldags køb-
mand. Og postkasse, ja. Så kunne jeg bare vente og ganske rigtigt: Efter et 
stykke tid kom der svar i form af et rigtigt brev indeholdende en venlig hil-
sen fra Louis og hans familie. 
Så jeg kan bekræfte, at PostNord stadig er i drift. 
Tilbage står kun at finde skatten. Måske har nogen en idé om, hvor vi skal 
lede? 
            Dorthe Nielsen 



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  46780574 
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 

 

Generalforsamlingen udsættes 
 
Det er i den nuværende situation ikke sandsynligt at det bliver 
muligt at holde generalforsamlingen i marts jf. vedtægterne. Det 
giver derfor ikke mening at udsende en indkalde til generalfor-
samlingen i øjeblikket. 
   
Først når der er kommet så meget 

styr på situationen at vi ved hvor-

når vi igen kan mødes og benytte 

klubhuset vil bestyrelsen indkal-

de til generalforsamlingen. 

—————————————- 
 
Vi mødes i klubben til foråret  
 


