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Gløggaften den 27. november
Ingen, der kender Karl, kan være i tvivl om, at en af hans store passioner er
dykning og specielt grottedykning i Mexico. Så, mens klubben serverede
gløgg og æbleskiver, tog Karl os med til Yucatán halvøen, som har et af
Verdens største systemer af undervandsgrotter, og ned i et par cenoter, som
er jordfaldshuller med ferskvand, og som er indgangen til undervandsgrotterne. Inde i grotterne så vi stalagmitter og stalaktitter, som blev skabt, mens
grotterne lå over vandet og stiftede bekendtskab med fænomenet halokliner,
som er det springlag, der opstår mellem det dybere liggende salte havvand
og ferskvandet. Vi fik set noget så fascinerende som spejlinger – ikke på
vandoverfladen, men på undersiden af vandoverfladen og en meget illustrativ advarsel mod alligatorer, nemlig Barbie der bliver spist af en!
Karl fortalte om de kurser, der skal gennemføres for at få lov til at dykke
dybere og dybere ind i det forjættede land, som grotterne udgør. Vi lærte
om de færdselsregler, der gælder som grottedykker, hvor adgang forbudt
skiltet er udskiftet med et skilt med dødningehoved, og hvor midtlinjen på
”landevejen” er udskiftet med et fast monteret line, hvorpå man selv påsætter sine pile, så man kan finde ud.
Vi så Karl tørtræne teknikken til at genfinde den livsvigtige livline, så han
kan finde linen, hvis han skulle miste grebet undervejs på et dyk, og så eksempler på den noget specielle svømmestil, der skal gøre, at man ikke slår
hovedet mod loftet og ikke hvirvler støvet op fra bunden, så man ikke kan
se noget i et miljø, hvor vandet ellers er så klart, at man kan se flere hundrede meter frem – hvis man ellers har lyset til det. Og det bringer mig frem til
anden del af Karls fortælling. For at give os en håndgribelig oplevelse af
dykkerlivet, havde Karl medbragt et udvalg af lygter (man skal altid have
mindst 3 med), dykkerflasker, dykkerdragt, masker (man skal altid have 2
med), dolke, vandfast papir, kompas, trykmåler, ja jeg kunne blive ved. Ja,
hvis man ønsker sig en hobby, hvor man aldrig løber tør for ønsker til nyt
udstyr, så er dykning virkelig den ultimative sport!
Tak til Karl for et spændende foredrag. Faktisk så spændende, at man kan
frygte, at andre føler sig fristet, og vi derfor kan se det på rostatistikken til
næste år.
Finn Roer.
PS. Desværre blev der ikke taget billeder denne aften, men mon ikke Karl
kan finde et enkelt fra sine dykkerferier til bladet .
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Når der nu ikke er taget billeder fra gløggaftenen vil jeg selvfølgelig benytte lejligheden til at vise et par dykkerfotos. Da det hele ikke skal gå op
i grottedykning får i lige et grottekajak foto fra Færøerne og et se hvad jeg
har fanget foto. Når vandet er koldt bliver fladfiskene så langsomme at de
nemt kan fanges med hænderne, men desværre er de ofte for magere til at
det kan betale sig at tage dem med op.
Skulle der sidde en enkelt læser der gik glip af gløggaftenen eller bare ikke fik nok og har en time eller to til overs kan jeg anbefale at gå ind på
youtube.com og søge på følgende og vælge den øverste video:
GUE cave nohoch: Den ene af mine ynglings huler Nohoch Nah Chich.
Cave diving flash: Giver et indtryk af størrelsen af Nohoch Nah Chich
Minotauro cave diving: Minotauro er min anden ynglings hule
Stealth Halocline: Forsvindingsnummer i springlaget.
Karl
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Finn Pedersen
Hanne Rasmusen
Aksel Hadberg
Bjørn Johansen
Finn Roer Jensen
Marlis Jensen
Esben Vilshammen
Frank Andreasen
Susanne Andreasen
John Topp
Lene Sterling-Juhl
Leif Hald Pedersen
Poul Rosenkilde Kristensen
Dorthe Berg Nielsen
Victoria Hald Pedersen
John Johansen
Per Hansen
Louise Kromann Eriksen
Eva Gjessing
Tom Søndergaard
Mads Jakobsen
Helle Olsen
Christian Meyer
Martin Lorenzen
Hanne Schønherr
Niels Michael Petersen
Jens Schønherr
Helle Ernst
Karl Vejrup
Anders Ohlsen
Eva Bøgh
Anders Tartaix Hansen
Ninna Baron
Berit G. Heede
Helene Dyrhauge
Ebbe Poulsen
Nicklas Østergaard
Kristina Marker
Jette Thygesen
Karsten Harley Larsen
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Rostatestik 2014 fortsat
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Else Ishøy Rasmussen
Kurt Ringkøbing
Lone Ejsing Therkildsen
Kirsten Madsen
Martin Andreasen
Henrik Madsen
Nanna Andreasen
Nina Tuxen

Resterende 37 rorer under 100 km

118
113
112
107
106
102
101
100
1255

Der er således samlet roet 18.316 km i 2014
De 18.316 km er en lille forbedring i forhold til de 17.887 km det
blev til sidste år, men det er stadig det tredje laveste siden 2006,
hvor jeg overtog ansvaret for statistikken og der er langt op til rekorden på 24.080 km fra 2008.
Jeg ved ikke om vi med 85 aktive roer har sat ny rekord, da mine
tal kun går tilbage til 2006. Den overordnende tendens ser ud til at
værre flere men knap så aktive roere, hvilket understreges af at rekord mange roer kun har været på vandet nogle få gange. Selv om
det selvfølgelig kunne være rart at se noget mere til dem er det da
glædeligt, at de stadigt holder fat på pagajen og kommer på vandet
4-6 gange år efter år – der er rigtig mange genganger i gruppen..
På trods af at jeg var at jeg var nødt til at bruge meget tid på at tage
nogle flotte undervandsbilleder til klubbladet og gløggaftenen er
det lykkedes mig at mere end at fordoble resultatet fra 2013, så
selv om det måtte gå som Finn R frygter, kan vi jo stadig ses oven
vande i ny og næ.
Igen i år er det Finn P og Hanne R der skal ønskes tillykke med
henholdsvis 1245 og 1037 km.
Forside fotoet er fra Weser turen i 2013 hvor der åbenbart er gået
frokost pause maratonløbet. Da løbet ikke er på tid er det selvfølgelig også vigtig at nyde det gode vejr og samle kræfter til de sidst
kilometer. Øverst på side 6 ses er redaktørens eget foto (fra 2007)
af udsigten ved kajakklubben i Hahn Münden. Det er jo lige før jeg
får lyst til at tage med igen, hvis jeg altså ikke skal ud og dykke.
Karl
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Wesser Reklame
Vi planlægger igen i år at lave en tur til Weser marathonløbet, som foregår d. 3. maj, men vi kører nok afsted fredag (Store Bededag). Så vi kan
opleve lidt mere i det pragtfulde område omkring Hahn Münden ved
Kassel. Vi plejer at campere ved den lokale kajakklub; men hvis man vil,
er der rige muligheder for at finde indkvartering....men klubmæssigt
arangerer vi camping...det er superfint og ligger som sagt et pagtfuldt
sted lige ved floden og tæt på byen.
Selve løbet foregår i et mageligt tempo og med medstrøm. Distancen er
53, 80 eller 135 km, normalt plejer vi at ro 80 km. Efter løbet kører vi
tilbage til Hahn Münden og fejrer os selv lidt. Man er for træt til at køre
hjem samme dag, så det er bedst at have en ekstra fridag til hjemturen.
Hahn Münden er en gammel middelalder by, som bestemt er et besøg
værd. Området omkring byen er skovklædte bakker (bjerge). Når man
kommer der ned, plejer det at være tydeligt, at man er rejst foråret imøde, med blomstrende frugttræer m.m. Frisk høstede hvide asparges og
kolde drikke nydes på de mange rare steder i området.
Hvis du har lyst at deltage, så skriv dig på listen, som ophænges i klubben.
Mere information kan fås hos tovholderene Aksel Hadberg eller Finn
P....eller tal med nogle af veteranerne Finn Roer, Marlis, Hanne Rasmussen, Tom Søndergaard........
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Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Husk vinterroning for de garvede medlemmer søndag kl 10:00.

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

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen
Kasserer: Aksel Hadberg
Best.medl. Mads Jakobsen
Best.medl. Tom Søndergaard
Best.medl. Finn Roer Jensen

43717113
46367384
46359015
30386241
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.

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

24. februar
29. marts
25. april
03. maj

Generalforsamling, se vedlagte indkaldelse
Strander hejsning
Entringsøvelser i Maglegårdsbadet
Weser marathon se reklame side 6

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
Klubbladet er som altid sulten efter indlæg og fotos, skulle der
mod forventning ikke lige værre plads i næste nummer er der gode chancer for at det kan bruges i næstenummer. Alternativet er
at redaktøren viser ferie fotos .
—————————————————————————Sidste vinter blev klubbens træningslokale flittigt benyttet.
Der er fri adgang for klubbens medlemmer så det er bare med
at kikke forbi når man har tid og lyst.

