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Sommerturen til Enø
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Enø ved Karrebæksminde, 12. – 14 juni.
Klubbens sommertur gik i år til Enø, hvor John havde booket Enø
hytten. En stor hytte med gode faciliteter, stor græsplæne til telte
samt kort vej både til Karrebæksminde bugt og Karrebæk fjord.

Vi var 12 på turen, Hanne, Finn, John, Yvonne, Kevin, Tom, Søren,
Aksel, Grethe, Hanne, Marianne og Poul. Mads og Per kom lørdag
eftermiddag og spiste aftensmad sammen med os, samt deltog i den
livlige snak efter god grillmad samt lidt vin og øl.
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De fleste af os kom til hytten fredag sidst på eftermiddagen. I hast fik
vi teltene sat op, da der var lovet kuling samt kraftige byger for hele
weekenden. Regnen udeblev heldigvis, og vi fik ”kun” hård vind. Ingen skulle ud på en lille aftentur i den kraftige blæst, alle håbede på
lidt bedre vejr lørdag.
Lørdag formiddag var der en del vind, men ikke mere end vi kunne ro
uden de store problemer. Turen gik rundt om Gavnø, op ad Susåen til
Næstved Kajaklub, hvor en kort overbæring bragte os over i kanalen,
der fører ind til Næstved fra Karrebæk fjord.
I læ af Gavnø samt i Susåen og kanalen var vinden ikke generende;
men de fleste af os valgte alligevel at sætte kursen hjemover fra Kajakklubben. Hanne, Finn, Aksel samt John trodsede vejrvarslet om
øgende vind og roede mod Næstved. Så snart vi var ude af kanalen,
blev vinden kraftig, og det blev en spændende tur hjem i sidebølger,
samt skrå bølger bagfra, som havde sin egen mening om, hvilken kurs
kajakken skulle følge. Alle klarede dog udfordringerne i overbevisende stil, og der blev fortalt lidt røverhistorier om store bølger og hændelser, efter at alle var kommet sikkert i land.
Søndag morgen var vinden stadig kraftig, og vi satsede på en tur i
Karrebæksminde bugt, som i teorien skulle ligge i læ for østenvinden.
Teorien holdt kun de første 2 km, så blev det for spændende, og alle
vendte kajakken og roede tilbage mod hytten. Aksel, John og Tom testede muligheder for igen at ro i Karrebæk fjor; men her var vind og
bølger også for kraftige til andet end lidt bølgetræning på lavt vand.
Turen blev afsluttet med en god frokost udenfor i læ af hytten, inden
der blev ryddet op i hytten og kajakkerne igen lagt på taget af bilerne.
For Marianne og Poul blev det en nervepirrende køretur hjem. De dyre Thule kajakholdere kunne ikke holde til den kraftige blæst, og vi
måtte fire gange ud at efterspænde dem, efter at de var gået løs, så kajakkerne begyndte at flytte på sig. Det kan ikke anbefales.
En fantastisk weekend og en stor tak til John for at leje hytten og organisere turen.
Marianne og Poul
———————————————————————————Som det fremgår af forside billedet var der også en anden båd der havde været ude at teste bølgerne ude i Karrebæksminde Bugt inden den
igen søgte ly i fjorden  Gad vide om Aksel står og drømmer om en
god hænger? Tak til John, Marianne og Poul for fotos fra turen.
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Sankt Hans aften
Det var en lidt underlig fornemmelse at låse døren op til klubhuset og
træde inden for igen efter flere måneders forbud. Men ved synet af
Victoria og Mads, der var i gang med salaten ude i køkkenet, meldte
gensynsglæden sig for fuld styrke.
Inden vi var nået halvvejs med at udveksle historier om, hvad vi havde
foretaget os de seneste 3 måneder, dukkede de næste gamle kendinge
frem. Efterhånden som de, der havde startet med en rotur, sluttede sig
til os, blev det mere og mere klart, hvor stor betydning Coronalukningen har haft for klubbens sociale liv. Det var meget tydeligt, at
mange af de 12-15 fremmødte deltagere lige skulle have styr på, hvad
der var sket siden sidst. Blandt de foretrukne emner var: Har du arbejdet eller malet / renoveret hjemmet, er det lykkedes dig at få pengene
tilbage fra den aflyste rejse/ferie etc.
Der var god varme på grillen, så alle fik hurtigt grillet det medbragte
tilbehør til salaten og fik sig efterfølgende bænket ved det lange bord
under halvtaget. Ved min ende af bordet fik vi ad flere omgange vendt
verdenssituationen især med hensyn til, hvordan de forskellige lande
havde håndteret første halvleg af krisen. Selv om Danmark indtil videre er sluppet heldigt, var der nogle bekymrede miner, for der er ingen,
der aner, hvor dyrt det bliver, hvor mange job det ender med at koste,
og hvornår vi har en vaccine.
Selv om mange Sank Hans-arrangementer var aflyst, kunne vi dog se
nogle få bål på den anden side fjorden, og der var som sædvanlig en
del sejl- og motorbåde ude på fjorden. Formanden arrangerede et lille
Sankt Hans bål i haven, så vi kunne afslutte aftenen med afsyngelsen
af midsommervisen. Det var godt, det var en varm og vindstille aften,
for vi stod temmelig lagt fra bålet i en stor rundkreds for at holde en
fornuftig og sikker afstand.
Det var dog ikke alle af de fremmødte, der sang lige godt med på melodien til midsommervisen, antallet af summere og brummere blev
kraftig forøget, idet en mindre flok murbier sluttede sig til selskabet.
Det var godt at se jer igen, og jeg håber ikke, der går ligeså længe, inden vi mødes igen.
Karl
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Silkeborg-tur d 11. -13. september
Der er hængt et opslag op i klublokalet, med tilmeldingsliste til Silkeborg-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.

Turen ligger i forbindelse med Tour de gudenaa, som er et længere
kajakløb om lørdagen med start i Silkeborg.
https://www.tourdegudenaa.dk/
Klubben betaler startpengene, men ikke evt. tilkøb af tøj m.m.
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Der er mulighed for at deltage i løbet, eller ro nogle gode ture på Silkeborg 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 centrum, og alligevel er man i skoven på 5 minutter.
Du betaler selv for turen og forplejning m.m. Klubben betaler startpengene til løbet, hvis du deltager.
Vil du ro TDG, vil jeg forsøge at koordinere tilmelding til løbet..hvis
jeg får besked i god tid.
Deltagerene i løbet klarer selv transport i forbindelse med løbet... retur
fra Randers.
Det plejer at være en rigtig hyggelig tur, og hvis du vil vide mere, så
spørg endelig mig eller nogle af de andre, som har været med
på turen tidligere.
Finn P

Husk Klubroning Tirsdag og Torsdag kl 18.30 samt søndage kl 10:00.

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
46780574
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

22. august Esrum sø trim... 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. Klubbenbetaler startpengene, hvis du
kommer med billaget. www.kkes.dk/kanojaktrim
11.-13. september Som den fremgår af artiklen inde i bladet er
der arrangeret en klubtur til tur til Silkeborg Vandrehjem, med
mulighed for at deltage i Tour de Gudenåen.
Jeg håber at i er kommet godt i
gang med roningen efter at klubben har været lukket ned... Så
det er bare at håbe på godt ro og
sommer vejr. Klubroningen er
som altid tirsdag og torsdag kl
18:30 og søndag kl 10:00...Vi
skal selvfølgelig passe på os selv
og hinanden... i kender remsen
Finn P

