
Roskilde Fjords 

Kajakklub 

Brinchhjemmet 

Strandvejen 18     

Veddelev 

4000 Roskilde  

Efterår 2018 

Orø rundt og Esrum Sø           2 

Mølleåens Blå Bånd 2018          4 

Silkeborg turen 2018            7 



2 

Orø rundt og Esrum Sø 
 
Vi har haft en dejlig sommer - på alle måder. I foråret blev Kevin og jeg 
enige om at erhverve os en 2’er havkajak, og vi endte med at køre til Ham-
borg for at få Tyksak med os hjem. Vi har bestemt ikke fortrudt. Vi har haft 
en del dejlige ro-ture på Roskilde Fjord efter arbejde, hvor aftensmaden har 
bestået af hjemmesmurte boller og saftevand på drikkedunkene. Der er ikke 
meget, der slår at kunne sidde midt ude på Roskilde Fjord med den smukke-
ste udsigt til alle sider, sollyset og vugge , mens man spiser sin mad - og 
bedst af alt så kan vi snakke sammen undervejs. 
Vi har en drøm om Skærgården i Sverige, men synes, vi måske lige skal øve 
os, og opleve lidt af alt det skønne herhjemme først. Så den 14. juli tog vi 
turen rundt om Orø med stop undervejs hos nogle venner.  
Vi læssede bilen ved 9-tiden, og kørte afsted til Hammer Bakke, hvor vi fik 
lov til at parkere og sætte i vandet fra den lille havn/sejlklub mod et over-
kommeligt gebyr på 20 kr. Endte faktisk med at blive så gode venner med 
den lidt bøse havnefoged, at jeg fik koden til deres toilet. Som han rigtigt 
forudså, kunne vi nok have brug for det, når vi kom tilbage. Vejret var fak-
tisk ikke det bedste - gråvejr og en rimelig kølig blæst - men pyt...i havkajak 
og ordentlig påklædning betyder det ikke noget. 
Vi havde læst os til, at der er ret lavvandet rundt om Orø - og det er korrekt. 
Faktisk er det så lavvandet og stenet, at vi skulle holde os ude i sejlrenden 
for at undgå overraskende sten. Vi tog den mod uret omkring Orø og var 
nogenlunde i læ, og inden længe fik vi roet os varme. Men da vi kom op til 
nordspidsen af Orø, fik vi godt nok blæsten at føle. Her blev vi gevaldigt 
udfordret af store sidebølger, og det var lidt uheldigt at vores aftale lige net-
op var inde i bugten, hvor bølgerne rullede med hvide toppe. Vi priste os 
lykkelige over ikke at være i turkajakker; i Tyksak var det en udfordring vi 
begge syntes var sjov, og det fik glade smil frem. Vi havde fået instrukser 
om at gå i land mellem det røde og det gule hus med grønt tag - hmmmm - 
men vi fandt det. Efter en dejlig frokostpause fortsatte turen resten af vejen 
rundt om Orø, og vejret var klaret op, men bølgerne var stadig af en god 
størrelse. Efter en del sodavand klarede jeg det ikke længe uden at have 
brug for en tissepause - men det er faktisk ikke så nemt at gå i land på Orø. 
Efter flere forsøg lykkedes det at finde et sted, men det nåede at koste nogle 
grimme ridser. Lige ved Hammer Bakke sejler den specielle trækfærge til 
Orø, og det skulle lige times lidt for ikke at komme i vejen, men vi kom vel 
tilbage til sejlklubben og var stolte af vores tur rundt på 22km. 
Efter turen snakkede Kevin og jeg om, at vi syntes, det kunne være en rigtig 
god ide, at vi i klubben havde en fælles elektronisk logbog, hvor vi kan be-
skrive vores ture med detaljer, erfaringer og gode råd, som andre vil kunne 
bruge og få glæde af. Logbogen kunne samtidig også bruges som et inspira-
tionskatalog med mulige og umulige ruter. 
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Nå, den 26. august deltog vi så i Esrum Sø rundt. Igen i Tyksak som var 
den eneste 2’er havkajak, der stillede til start. I år blev det dog ikke en 
tur rundt om Esrum, men langs med Esrum på vestsiden, da det blev vur-
deret, at det blæste for meget, og bølgerne var for voldsomme på østsi-
den.  Vi startede med at ro sydpå - vendte og kom tilbage forbi start og 
fortsatte helt op til toppen af Esrum, hvor vi vendte igen og roede tilbage 
til mål.  Vejret var ikke overbevisende forstået på den måde, at der drev 
store regntunge skyer over os, men vi forventede faktisk tørvejr hele da-
gen....men der tog vi fejl. Pludselig åbnede himlen sig, og det væltede 
ned, og vi blev gennemblødte på rekordtid. Heldigvis var det hurtigt ov-
re, og det tilførte jo turen lidt dramatik og følelsen af at være i elemen-
ternes vold - men vi sejrede 
 
Turen var på 20 km. Og vi klarede den på 2:43, hvilket for os er en OK 
tid. Vi har trods alt nogle kg, der skal flyttes - og jeg skal hilse og si-
ge, at jeg ikke oplever, det er fysisk nemmere at ro i en 2’er havkajak 
end en enmands turkajak. 
En rigtig dejlig dag som endte med uddeling af præmier og erhvervelse 
af årets fine blå Trim Esrum Sø t-shirt.  
Vi er ret stolte af at være fra Roskilde Fjords Kajakklub, og dette ville vi 
rigtig gerne have blæret os med - måske klubben kunne overveje at an-
skaffe kasketter, bluser eller stickers til pagajerne (hvorfor ikke?), hvor 
vores klubnavn står på? Vi kom godt nok ind 3. sidst - så måske klubben 
ikke have været så stolt af at lægge navn til os 
Fortsat go’ rosæson. 
Kevin og Yvonne 
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 Mølleåens Blå Bånd 2018 
 
Sædvanen tro deltog jeg igen i år i MBB. 
Da jeg var den eneste fra Roskilde, der skulle deltage, kørte jeg selv ind 
til Lyngby. 
Da starten er ved Nord i bunden af Furesøen, og målet er ved Lyngby Ka-
no og Kajakklub er det en udfordring med bilen, hvis man ikke har en 
hjælper/chauffør. 
Parkeringsforholdene ved Lyngby Kano og Kajakklub er ret håbløse, så 
jeg valgte at parkere ved Gladsaxe Kano og Kajakklub, og derfra kunne 
jeg så ro ud til starten ved Nord.  
 Vejrudsigten havde været ret skræmmende med op til 12 sekundmeter fra 
vest, så jeg havde ladet lynlåsovertrækket blive hjemme og taget det al-
mindelige overtræk på. 
Jeg roede igennem Lyngby sø til Mølleåen, og efter overbæringen i Fre-
deriksdal, kom jeg ud i den østlige ende af Furesøen. Der var pæne bølger 
i den østlige ende; men dog ikke skræmmende bølger. Imidlertid kom der 
en front ind med regn og kastevinde lige før Nord, og der fik jeg at føle, 
hvordan det kunne blive. 
Starten fra Nord gik kl. 14.40 og det første stræk ned mod Kolle-Kolle 
foregik i pænt tempo og relativt roligt vand. Efter bøjen ved Kolle-Kolle 
kom vi ud i mere vind, og det sidste stykke ned mod indsejlingen til Fre-
deriksdal tog vinden pludseligt kraftigt til, og det var bare om at holde 
tungen lige i munden, holde fart i kajakken og forsøge at ramme indsej-
lingen, da det var svært at manøvrere i den stærke vind og store bølger. 
Senere hørte jeg, at der var flere der var væltet i vinden og bølgerne. Vi 
var 5 kajakker, der kom næsten samtidigt ind til overbæringen; men her 
kom der en del spredning, og et stykke tid roede jeg alene indtil der kom 
en op bagfra. Vi fulgtes ad et stykke tid; men han roede for stærkt, så den 
sidste runde rundt i Lyngby sø måtte jeg ro alene. 
Efter at have fået et varmt bad fik jeg den traditionelle pølse og øl. Jeg 
var kommet først i min aldersgruppe, så det blev til endnu en MBB T-
shirt. Efter præmieoverrækkelsen roede jeg tilbage til Gladsaxe Kano og 
Kajakklub, pakkede kajakken på bilen og kørte hjem til Roskilde. 

             Aksel 

Forsidebilledet er fra standerstrygningen i 2008 hvor redaktøren og et par 
andre var ude på en lille rotur – Lad os håbe at vejreret bliver lige så godt 
den 27. oktober. Jeg har ikke forsøgt mig med kajakken, siden jeg sidst i 
august blev ramt af en diskusprotrusion (forstadiet til en diskusprolaps). 
Men hvis ellers vejret og min ryg vil håber jeg at få taget nogle nye bille-
der i år. Karl 
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 Silkeborg turen 2018 
 
Fredag d. 7. september var vi 8 roere, der kørte til Silkeborg Vandrehjem 
i 3 biler på den årlige efterårstur til Silkeborg. 
Vi fik værelser på vandrehjemmet og Martin og jeg kørte til Randers og 
stillede min bil, så vi havde transport hjem næste dag. Vi havde tilmeldt 
os til den lange distance på 73 km på Tour de Gudenaa. Der var også di-
stancer på 42 og 23 km; men vi syntes vi ville ro den lange distance, når 
vi var taget så langt for løbet. 
De andre havde ikke tilmeldt sig til Tour de Gudenaa, men vil ro ture på 
de smukke Gudenå søer. 
Da vi kom tilbage til Silkeborg mødtes vi med de andre – Finn, Hanne, 
Helle, Peter, Kari og Louise – og vi gik hen til Papirfabrikken, hvor vi 
fandt en restaurant og fik aftensmad. 
Lørdag morgen fik vi den store morgenbuffet med alle mulige hjemmela-
vede, økologiske lækkerier. Derefter gjorde vi klar til selve løbet. Da det 
var langt skulle der godt med væske og energi med på turen. 
Vejret havde været omskifteligt med en del regn, så der var masser af 
vand i Gudenåen og god medstrøm. 
Mens vi gjorde klar kom der en kraftig byge; men heldigvis stilnede det 
af, så det næsten var tørvejr, da vi roede op til starten. 
Starten var blevet opdelt i to, så toerne blev sendt af sted først, og enerne 
ti minutter efter, og det var svært at holde sin position mens vi ventede på 
starten på grund af den stærke strøm. 
Jeg fik en fantastisk start og lå som den forreste turbåd de første par mi-
nutter; men det holdt selvfølgelig ikke. Martin havde også fået en god 
start, så vi undgik at ro i al turbulensen, der kommer nede i feltet efter 
starten. 
Jeg fandt sammen med en gruppe på 4-6 kajakker, hvor farten passede. Vi 
kunne holde en god fart og førte lidt på skift, men på grund af den stærke 
strøm, var der mange hvirvler, så i stedet for at lægge i V-form på side-
bølgerne, lå vi det meste af tiden på række, hvor det var nemmere at styre. 
På et sidste stykke af Gudenåen mod Tange sø indhentede vi nogle kap-
kajakker. Det skabte lidt uro og temposkift, så da vi kom ud på Tange sø 
var vi en gruppe på 5 kajakker. Indtil da havde der været god medstrøm 
og medvind og kun meget lidt regn. 
På Tange Sø blev vi imidlertid mødt af en strid nordvestlig modvind, og 
farten faldt fra ca. 12,5 km/t til 9,5 km/t. Det var en hård tur op til broen, 
men derefter kom vi først ud i sidevind, og derefter på den sidste del at 
Tange Sø ned til Tange værket medvind og halvstore medbølger. 
Heldigvis var der en overbæring ved Tangeværketefter de første 35 km, 
så jeg kunne holde en lille pause og få lidt brød og suppe. 
Efter en kort pause gik det løs igen. Jeg har altid syntes, at turen fra Tan-
ge til Langå var en modbydelig strækning, der aldrig fik ende med 
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 sine 26 km, især den sidste del var det svært at holde gejsten. 
Denne gang var det imidlertid anderledes. Efter pausen kunne jeg ikke 
rigtigt få glid i båden (Læs, jeg kunne ikke følge med og blev overhalet af 
et par kajakker) og roningen føltes tung. Efterhånden gik det dog bedre og 
bedre, og vi samledes i en lille gruppe på fire kajakker, der fulgtes ad til 
Langå. Efter Langå blev gruppen splittet, og jeg roede alene de sidste 16 
km til Randees. 
I Randers var der tid til at få hentet varmt tøj i bilen og få min medalje og 
en pagaj, jeg vandt som lodtrækningspræmie. Så kom Martin ind, og vi 
fik hentet skiftetøj, klædt om og pakket kajakkerne på bilen, hvorefter det 
gik tilbage mod Silkeborg; men denne gang i bil. 
Vi havde gennemført de 73 km på henholdsvis 6:01:26 og 6:32:56, place-
ret som nummer 16 og 33 i herre K1 og nummer 3 og 7 9i vore alders-
klasser. 

Illustration af farten hen over de ca. 70 km. 
 
Selvom det selvfølgelig var anstrengende at ro så langt havde det været 
en dejlig tur med medvind og overvejende tørvejr og behagelig tempera-
tur. 
Om aftenen spiste vi alle på en restaurant ved havnen- 
Søndag tog Martin og jeg en afslapningstur til Svejbæk, mens de andre 
tog turen rundt om Silkeborg. 
Vejret var lidt kedeligt – gråt med regnbyger: men vi havde alligevel en 
god tur og på vejen hjem over Brassø så vi, hvad vi først troede var en ål, 
der snoede sig på overfladen, men den var for stor. Det var heller ikke 
Loch Ness uhyret, det var for langt fra Loch Ness og for småt. Det viste 
sig at være en ung odder, der svømmede ubekymret rundt. 
Vi kom tilbage til vandrehjemmet, fik læsset kajakkerne på bilen og 
vendte snuden hjemad efter en god lang weekend. 
                 Aksel 
 
Billederne på næste side er fra en dykker tur til Plura, som en nordens 
største hulesystem. Indgangen til selve hulen ligger under vandet over bag 
saunaen. For den der ikke ved hvor den underjordiske Plura elv løber, 
skal i lede efter Mo i Rana på Norges kortet – det er oppe mellem Trond-
heim og Bodø. Grunden til mit smil er at der er kolde øl (6°C) i den sorte 
plastsæk.  Karl 
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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 

27. Oktober: Roning kl 14:00 hvis vejret tillader det ellers går vi en tur. 
Stander strygning kl 17:00 med kokos toppe og bobler 
Festen starter så småt op kl 18:30 vi samles og får et lille glas inden vi 
spiser. Prisen for festen er kr 175,00 pr. person og du er velkommen til 
at tage din ledsager med. Der vil være vin, øl og vand med i prisen…  
 
Tilmeldingsfrist d 19. oktober 2018 i klubben eller mail 
til formand@roskildekajakklub.dk. 
  
Betaling kan ske til klubbens konto Reg nr. 2905 – Konto nr. 
2551457098 (husk navn) eller på dagen. 
  
Susanne er tovholder i festudvalget, så hvis du vil være med til at lave 
en god fest, så tag kontakt til hende på 2291 2375. 
 
 
Gløggaften...datoen ligger ikke fast endnu, men I hører mere på mail, 
opslag i klubben, og så kommer det på hjemmesidens kalender.  
 
Forslag til generalforsamling i klubben...Kontakt bestyrelsen inden 
nytår, hvis du har et forslag, en ide eller noget andet på hjertet der skal 
op på forårets generalforsamling. 
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