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Klubtur til Maribo Sø Camping 
 
Weekenden den 11. til 13 juni var klubben på den årlige sommertur, 
og i år gik den til Maribo Sø Camping. Vi har været der før, og mon 
ikke vi kommer forbi igen, stedet er oplagt til en kajakweekend. 
Da jeg kom fra Ærø, havde jeg ikke planlagt at deltage i aftensma-
den fredag aften; men da færgerne mellem øerne passede perfekt 
sammen, så nåede jeg frem da klubteltet, som Tom stiller til rådig-
hed, og de andre telte var sat op, grillen var tændt, og alle sad og spi-
se. Det så virkelig hyggeligt ud, og der blev budt på både salat og 
pølser. Da alle havde spist, begyndte folk at trække sig tilbage til 
egne telte. Alle vil sige Poul, Marianne, Finn P., Hanne, John, Tom, 
Aksel, Jonas og familien, Ninna, Sus og Finn R. 
Lørdag morgen stod vi op til en dag med masser af blæst og regn. 
Teltene havde ligget i læ bag store træer, så det var først, da vi stod 
ved morgenmadsbuffeten i det store telt, at virkeligheden for alvor 
gik op for os. Aksel havde være ude på en morgentur og kunne for-
tælle om kraftig vind og store bølger. Planen blev derfor, at vi ville 
ro venstre om søen for dermed at få mest læ. Da Ninna og Jonas fra 
instruktionsholdet også var med, var det meningen, at vi ville dele os 
på et tidspunkt, så de nye, der endnu ikke har så mange kilometer i 
armene, ikke skulle ro så langt. John havde fortalt, at der var rigtig 
mange havørne, der ynglede omkring søen, så jeg tror, vi alle var på 
udkig efter de store fugle, mens vi roede. Vi roede sydpå langs ky-
sten i læ og nogen medvind. Da vi havde passeret Engestofte, blev 
der skiftet retning så Sus, Ninna, Jonas, John, Tom og jeg roede 
tværs over søen, og det blev et særdeles spændende kryds af søen, vi 
lavede der med masser af vind og sidebølger. Alle kom dog godt 
over; men så var der også dømt pause, så pulsen kunne komme lidt 
ned og mælkesyren ud af armene. Nu var gruppen delt, så dem der 
blev tilbage på den anden side, roede søen rundt og fik bl.a. set en 
havørn på 10 meters afstand. Ja det lyder som en lystfisker historie; 
men alle bakkede op om den, og Aksel havde også optage en video 
af den meget tillidsfulde ørn. Vi andre fik også set havørne, men på 
noget større afstande. Efter pausen begyndte turen hjem i strid mod-
vind, så vi roede fra ø til ø for at få mest muligt læ. 
Efter en god frokost, en lille lur for nogen og en gåtur til byen for 
andre, satte vi igen kajakkerne i vandet. Nu skulle vi på rundtur i 
søer og åer i og omkring Maribo. Nu var vi ikke så udsat for vinden. 
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Regnen, der havde drillet i frokostpausen, stoppede også. Det blev en 
flot tur igennem åerne der var fyldt med blomstrende åkander og vide-
re ud på Nørresø, som er delt i to. 
Efter to gode roture var appetitten skabt for aftensmaden. Der blev 
grillet det, vi nu selv havde taget med, mens Jonas stod for salaten, og 
der manglede bestem ikke noget. Vi ville have siddet ude og spist 
sammen, men den kraftige vind og ikke mindst nogle ret sølle tempe-
raturer gjorde, at alle til sidst overgav sig og søgte ly i klubteltet. Inden 
vi helt havde trukket ind i teltet, kom Jonas’ ældste søn og fortalte, at 
Christian Eriksen var faldet om i kampen mellem Danmark og Fin-
land. Og så kan det nok være, at kajakhistorierne var glemt for en 
stund. De kom dog senere tilbage, da vi alle sad lunt og godt i klubtel-
tet godt hjulpet på vej af den gode mad og lidt rødvin. 
Desværre måtte jeg køre igen allerede efter morgenmaden søndag 
morgen; men rygterne siger, at man også her havde en god rotur, sta-
dig under indflydelse af den kraftige vind. 
Næste år går turen til Enø ved Karrebæksminde fra den 17/6 2022 – 
19/6 2022. Vi har været der for nogle år siden. Det er et rigtig fint sted 
med masser af romuligheder, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen 
til en hyggelig weekend sammen med andre fra klubben.     
                   Finn R 
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Silkeborg-tur 03. – 05. September 
 
Der er hængt et opslag op i klublokalet med tilmeldingsliste til turen. 
Vi bor på Silkeborg vandrehjem, og der er bestilt et begrænset antal 
pladser (3 stk. 4 sengs værelser)...så hvis du vil med, så skriv dig på 
snarest muligt. 
Silkeborg-turen ligger i forbindelse med Tour de gudenå, som er et 
længere kajakløb om lørdagen med start i Silkeborg. 
https://www.tourdegudenaa.dk/ 
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Klubben betaler startpengene, men ikke evt. tilkøb af tøj m.m. 
Der er mulighed for at deltage i løbet, eller ro nogle gode ture på Sil-
keborg søerne og opleve områdets flotte natur...og måske se  isfugle. 
Vi plejer at have nogle rigtig hyggelige og gode roture på søerne og 
opleve nogle næsten hemmelige åløb og søer. 
Vi bor som sagt på vandrehjemmet, som ligger tæt på Silkeborgs cen-
trum, og alligevel er man i skoven på 5 minutter. 
Du betaler selv for turen og forplejning m.m. 
Hvis du vil ro TDG, vil vi forsøge at koordinere tilmelding til lø-
bet..hvis vi får besked i god tid.. 
Deltagerne i løbet klarer selv transport i forbindelse med løbet... retur 
fra Randers. 
Hvis du vil vide mere så spørg endelig mig eller nogle af de andre, 
som har være med på turen tidligere.       
                  Finn P 

 
VM i Bagsværd 
 
Der er VM i kortbane kajak på Bagsværd Sø. 
Det vil helt sikkert være en oplevelse at tage der ud og se på. 
Der kan købes billetter med adgang til rostadion, eller man kan gå en tur i 
skoven og parken på den anden side af søen... der kan man godt  følge lidt 
med i aktiviteterne... men hvis I tager der ud, vil jeg klart anbefale at købe 
en billet og gå ind og se på det fra rostadion. 
Der plejer at være nogle udstillere af udstyr, og så kommer man bare tættere 
på det hele...    
                   Finn P 
  
Som det fremgår af nedenstående tekst kopieret fra hjemmesiden www.kano
-kajak.dk/vm-sprint-2021/ er der tale om en større begivenhed.  
”VM i Kano og Kajak Sprint 2021: Verdenseliten samles i Bagsværd  
Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund afholder VM i Kano og Kajak 
Sprint den 15. -19. september 2021. Vi er værter for det største VM indenfor 
kano og kajak med danske OL-deltagere blandt de 1500 deltagere/trænere 
fra 100 nationer. Vi forventer 7000 tilskuere, og det hele afvikles på Dan-
marks Internationale Rostadion ved Bagsværd Sø. ” 
——————————————————————————————- 
 
Forside fotoet og fotoet på side 3 er taget af Finn R på Maribo turen. De to 
fotos på af Standerhejsningen og instruktionen er ligeledes taget af Finn R. 
Læsere med gode øjne kan måske spotte ørnen på Aksels foto, ellers må 
man bare nyde mit 10 år gamle foto af Hejelen. 
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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 

21. august  Esrum Sø løb. Det er en rigtig fin tur at ro rundt på Esrum Sø, og 
der plejer altid at være deltagelse fra vores klub. Aftal evt. fælles transport... 
klubben betaler startpengene, hvis du kommer med billgetet. www.kkes.dk/
kanojaktrim 
  
28. august Arbejdsdag i klubben. Vi skal have smurt træbeskyttelse på båd-
huset og lavet noget rengøring. Vi mødes i klubben kl. 9:00, og får lidt morgen-
kaffe/te, inden vi går igang...  
 
03-05. September Silkeborg-tur. Se nærmer inde i bladet.  
  
12. september DKF Kajak forbundet afholder et fælles optog af kajakker i Kø-
benhavns havn kl. 13:00-17:00 ved Kayak bar. Det kunne være lidt sjovt, om vi 
også kunne stille et hold...  Lad os tale om det... 
   
15-19. september.  Der afholdes verdensmesterskaber  i kano og kajak sprint 
på Bagsværd sø.. Se mere inde i bladet 
  
26. oktober Generalforsamling i klubben kl. 19:30. Vi afholder en forsinket 
generalforsamling for 2020 pga. Corona... måske I har hørt om det... Jeg håber 
meget, at alt er så normalt igen, så vi kan afholde generalforsamlingen og have 
vores normale klubaktiviteter.. 
  
31. oktober Standerstrygning, vi ror kl. 10:00, og stryger standeren kl. 13:00 
 
———————————————————————————————- 
Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktiviteter i klubben, og 
hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du 
tilmelde dig hos Finn Roer, finn-roer@hotmail.com 
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