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Klubtur til Mølleåen.
Den 8. november var klubroningen flyttet til Mølleåen, så denne morgen var
vi 11, der mødte op ved bådehuset kl. 9:30 for at pakke kajakker. Vejrudsigten havde i ugen op til lovet lidt vildt og voldsomt vejr, men denne morgen
var det vindstille og frost.
Efter at kajakkerne var pakket, kørte vi til Furesøbadet, hvor der blev nydt
en kop kaffe og en croissant, mens kajakkerne blev gjort klar, og vi fik
klædt om. Planen hjemmefra var, at have madpakker med og undervejs finde en smuk plet, hvor vi kunne slappe lidt af og nyde de medbragte madpakker. Den plan fik kulden dog lavet om på, så madpakkerne blev i bilen.
Ingen kunne rigtig forestille sig at skulle sidde stille ved en søbred og spise
med temperatur omkring nul grader.
Da alle var kommet i kajakkerne, gik turen først til Farum sø. Vi fulgte
bredden søen rundt og beundrede undervejs nogle af de smukke huse og deres fantastiske udsigt.
Tilbage i Furesøen fulgte vi bredden til højre, indtil vi ramte selve Mølleåen, som vi så roede ind på. Undervejs valgte Peter og Hasse at vende om,
så vi var 9 på selve Mølleåen. Man kunne tydeligt mærke, at fuglelivet her
er mere vandt til kajakker og andre søgående fartøjer, for de gad nærmest
ikke flytte sig, når vi kom roende. Hvilke vigeregler, der gælder i sådanne
situationer, ved jeg ikke, men mere end en gang var vi ved at få en and på
stævnen eller ramme en med pagajerne. Jeg tror dog, at alle slap uden skader.
Ved overbæringen ved Frederiksdalsvej blev vi bekræftet i, at det var en
god ide at lade madpakkerne blive hjemme. De få minutter, det tog at bære
kajakken under Frederiksdalsvej, var nok til at kulden satte sig godt og
grundigt i fingre og tæer. Den videre færd ned ad åren blev dog ret kortvarig. På trods af at Kong Vinter ikke har vist sig ret meget i år, så havde han
dog alligevel fået lukket åen godt og grundigt med is. Marlis og jeg var lige
henne og skubbe forsigtig til isen med klubbens Legato, men valgte så at
vende om. Nogle af de andre var lidt mere ihærdige, og anført af Frank og
Sanne prøvede de at komme videre ned til Lyngby sø, men måtte også snart
vende om.
Så næsten samlede kom vi tilbage til bilerne, hvor kajakkerne hurtig kom på
taget, så vi kunne komme hjem og få et varmt bad og en velfortjent frokost.
Finn R
På forside billedet har Finn R fanget RFK’s velklædte kvinder og på side 6
har med frosne fingre taget et billede af underbæringen på mølleåen ved
Frederiksdalsvej. Det sidst billede Hanne taget efter stormen den 27. januar
hvor der er en lidt mere vand end sædvanlig under bådebroen.
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Festlige og farverige kajakture.
At kajakture kan være yderst festlige og farverige er der her to eksempler på.
Den 8. oktober var der lyserød lørdag, og selv om at baggrunden er alvorlig
nok, nemlig brystkræft, så er kajakløbet og dermed indsamlingen til det gode
formål til gengæld særdeles fornøjelig. Da det jo er et kvindeløb, så var jeg
af biologiske årsager udelukket fra at deltage, men til gengæld fik jeg lov at
være med som supporter, da Eva, Sanne og Marlis skulle deltage. Og kan
man finde en mere festlig måde at bruge sin lørdag på, end at være omgivet
af kvinder iført lyserøde parykker, tyl skørter, ekstra bryster(!), balloner og et
formidabelt godt humør? Traditionen tro var vejret temmelig blæsende, så
løbet blev afholdt på nordsiden af Farum sø og Fure sø, hvor der var mest læ.
Der var præmie til den bedst udklædte, og jeg tror, at der må have været tale
om aftalt spil, siden RFK’s meget veludklædte kvinder ikke vandt. Men næste år så …..
Et andet festligt løb var Luciaoptoget i Københavns havn. Kayak Republic
havde igen arrangeret dette festlige løb til fordel for Læger uden Grænser. I
år var Sanne, Frank, Marlis og jeg med fra RFK. Kajakkerne blev pyntet med
lyskæder og julekugler, og vi blev pyntet med nissehuer og lys. Vi havde
valgt molen ved Miljø Ministeriet som base, hvilket var ret praktisk, da det lå
nærmest lige over for Kayak Republic, hvorfra løbet startede. Der var godt
nok lidt lang ned til vandet, men det lykkedes os alle at komme i kajakkerne
uden at bade først.
Da vi samledes med de andre deltagere, måtte vi bare endnu engang konstatere, at der er ingen grænser for, hvor meget der bliver gjort ud af udsmykningen af både kajakker og roere, og at vi stadig har plads til forbedringer.
Efter en kort briefing blev luciaoptoget sendt af sted, først ned i Nyhavn, som
snart blev proppet med kajakker. Hver en centimeter var dækket af kajakker,
og efter at Lucia sangen var sunget, så startede den nærmest umulige opgave
med at få vendt flere hundrede kajakker i den smalle kanal for at ro videre
over i Christianshavns kanal. Missionen lykkedes og snart lå vi i Christianshavns kanal og sang på livet løs. Her var udfordringen den smalle åbning
under Torvegade, men alle var indstillede på, at det koster nogle skub og slag
at deltage, så også denne gordiske knude blev opløst i godt humør.
Næste stop var ved Højbro plads og herefter sluttede optoget ved Kayak Republic. Det her må uden tvivl være det smukkeste og mest publikumsvenlige
kajakløb i Danmark. Alle er glade, og der bliver ønsket god jul både mellem
deltagere og tilskuere. Optoget er nok temmelig udfordrende for balancen,
hvis man sidder i en turkajak, men der var nogle, som havde taget udfordringen op og klarede det i fin stil. Så måske kan RFK stille med et større hold
næste år.
Finn R
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Rostatistik 2016
Aksel Hadberg
Finn Pedersen
Hanne Rasmusen
Bjørn Johansen
Henrik Østergaard
Frank Andreasen
Finn Roer Jensen
Marlis Jensen
Leif Hald Pedersen
Martin Lorenzen
Victoria Hald Pedersen
Susanne Andreasen
John Topp
Morten Østergaard
Dorthe Berg Nielsen
Mads Jakobsen
Karl Vejrup
Mikkel Balle
Tom Søndergaard
Susanne Schnipper
Klaus Rasmussen
Helle Olsen
John Johansen
Christian Meyer
Eva Gjessing
John Tønnos
Anders Kjersgaard Thagesen
Rasmus Kjersgaard Thagesen
Helle Ernst
Lotte Thagesen
Peter Langkilde Sonne
Adam Conrad
Jette Paulsen
Esben Vilshammen
Søren Kjersgaard Thagesen
Niels Michael Petersen
Anders Ohlsen
Poul Rosenkilde Kristensen
Lewanda Anagnostou Skræm
Louise Kromann Eriksen
Ditte Sofie Thomsen
Hasse Olsen
Lars Mortensen
Resterende 29 roer under 100 km

Der er så ledes samlet roet 17553 km i 2016

1679
1173
1012
843
702
701
682
628
610
593
574
552
509
500
453
425
352
309
295
213
212
204
204
202
199
190
176
175
171
168
160
155
150
148
141
124
123
117
114
114
108
104
100
1189
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Ro statistik 2017 forsat
De 17553 km er da lidt bedre end sidste års bundrekord på 16.358 km,
men det er det næst lavest siden 2006, hvor jeg overtog ansvaret for statistikken og der er mere end langt op til rekorden på 24.080 km fra 2008.
I år er det Aksel og Hanne R der skal ønskes tillykke med henholdsvis
1679 og 1012 km
Karl
Nytårsdag
Den 1. januar lød det til, at det skulle blæse en del. Men når man så ud
ad vinduet, var der ikke meget vind. Finn og jeg valgte at køre i kajakklubben til kl. 13 for at se, hvordan det så ud. Til vores store glæde kom
der andre roere, og vi var elleve, der kom ud på en dejlig tur på fjorden.
Saunaen blev flittigt brugt, og bagefter hyggede vi os i klublokalet. Der
var stadig julepynt og stearinlys på bordet, Finn R havde bagt kransekage, og Marlis havde lavet lækre nisser. Det var superhyggeligt, der var
både kaffe og champagne, for dem, der havde lyst til det. En rigtig dejlig
begyndelse på det nye år.
Hanne
Åh den vej til Mandalay - og så på cykel!
Krydderiet på klubbens gløggaften den 17. november var Fridan Victor
Gibo fra Jyllinge, der var inviteret til at svare på om man, helt alene som
60+ årige kan cykle sydøst asien tyndt.
Fridan fortalte hvordan han det første år var kommet med som lærling,
hos en der havde erfaring med at rejse rund på cykle i området. Den vigtigste erfaring er kun at medtage det nødvendige, f.eks. er der ingen
grund til at slæbe et håndklæde med og man skal selvfølgelig kun medbringe mad og drikke til dagens tur så man kan nå frem til overnatningen
i den næste by eller landsby. Jeg fik aldrig helt svaret på hvordan man får
den ide at man vil til Myanmar (Burma) for at cykle fra Rangoon til
Mandalay, men det er nok noget i stil med at tage til Færøerne for at
dykke eller ro kajak. Efter den første tur er det blevet til mange flere så
der var også billeder fra Thailand, Vietnam og Kina mm.
Efter at set billeder fra ruten ville de fleste ville forvente at Fridan brugte
en mountainbike, men ham foretrækker en ældre racercykel med et solidt
stål stel.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke om de små 30 fremmødte var kommet for at
få svaret på det vigtige spørgsmål eller om man som eller de bare var
kommet for gløggen og hyggens skyld. For mit eget vedkomme fik jeg
set nogle flotte billeder, hørt en rejseberetning ud over det sædvanlige,
smagt på gløggen og hygget mig med klubkammeraterne, så alt i alt må
man sige at jeg fik fuld plade.
Karl
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Opdatering af medlemsoplysninger:
Nedenfor er oplistet kajakklubbens medlemsoplysninger.
Det er efterhånden længe siden, der er foretaget en systematisk opdatering, så der vil sikkert være mangler og fejl i oplysningerne, specielt for
telefonnumre og e-mail adresser.
Du bedes derfor checke nedenstående oplysninger og send eventuelle rettelser, eller besked om at alt er korrekt til kassereren på e-mail:
kasserer@roskildekajakklub.dk
Vær i øvrigt opmærksom på, at du også kan logge på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside:http://kano-kajak.org og vælge IPaddle, hvor du
kan logge på med dit EPP-nummer og password.
Her kan du også ændre kontaktoplysninger til DKF, så du kan modtage
DKFs medlemsblad.
Da DKF sender til den oplyste e-mail, hvis man ikke kan huske sit password er det vigtigt at denne er rigtig.

Husk Klubroning søndag kl 10:00. - PS trænings lokalet har altid åbent

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

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

Generalforsamlingen...datoen ligger ikke fast endnu, men der kommer
en separat indkaldelse.
Stander hejsning.. jeg har ikke hørt noget så hold øje med opslag og
mail sidst i marts / start april.
Vinsmagning????.... Har ikke hørt en lyd, men håber da klubbens mest
velbesøgte arrangement også kommer i år.
6-7. maj Weser marathon
Har hørt rygter om at klubben deltager igen i år, så hold øjemed opslag
eller snak med Finn P.
Hvis man ikke lige ved hvad Weser marathon går ud på så findes der en
reklame i Vinter 2014/2015 nummeret af bladet. Skulle man mod forventning ikke lige have nummeret ved hånden kan det findes på klubbens hjemmeside.
—————————————————————————————
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

