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Tour de Gudenå 2016.
Årets Far & Søn tur gik til Enø ved Karrebæksminde
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Tour de Gudenå 2016
Som en af årets seks medlemmer der tog til TdG2016 er det min pligt
at komme med en lille beretning… og så skylder jeg redaktøren…
Vi var tre løbsdeltagere Aksel, Martin og undertegnede. Dertil havde
vi fornem hjælp fra første-supporter Sanne på ruten, samt godt selskab og moralsk support fra Finn og Hanne. Vi ankom til vandrehjemmet i Silkeborg fredag til aftensmadstid, undtagen Aksel, hvis
bil af uforklarlige årsager hele tiden kørte mod Viborg… Lørdag
morgen var vi dog alle klar til dagens strabadser, som behageligvis
først skulle skydes i gang kl. 10. Aksel, Martin og jeg fik fyldt drikkesystemerne, og lommerne blev pakket med energi-bars. Finn og
Hanne pakkede madkurven med brød, røget ål og snaps til deres lille
43 km. tur til Ry 
På grund af høj vandstand i Gudenåen var starten flyttet til det østlige
bassin af Silkeborg Langsø, hvilket også tog de første tre kilometer af
distancen, så turen ”kun” var 70 km. Jeg sagde go’ tur til Aksel og
Martin, (og min kammerat Karl-Otto fra Kajakklubben Nova), og så
regnede jeg ikke med at se dem igen før mål…
Starten gik fint i flot solskin og rygvind, men over de første 20 km fik
jeg de sædvanlige kriser, hvor jeg overvejede om de 109 km på rokortet alligevel havde været i underkanten… Men jeg kom over det,
og så gik det godt mod Tange Sø, hvor en klump tang på roret satte
en midlertidig stopper for fornøjelsen lige før broen, hvor søen drejer
mod nord. På resten af stykket ind mod overbæringen ved Tange
Værket, var der sidebølger, som generede mange af de andre mere
end mig, så da jeg kom i land og mødte Sanne, var jeg i fint humør.
Og det blev ikke ringere af, at Martin ikke var roet videre endnu, så
jeg følte mig bestemt ikke alene i verden. Efter brød, suppe og vandladning (ind og ud) satte jeg kajakken i vandet igen, kun lidt efter
Karl-Otto, som havde holdt længere pause end jeg.
På vej mod Langå, hvor man må holde en frivillig pause, kunne jeg
også denne gang konstatere, at dette stræk føles som det længste. Her
måtte jeg også ro lidt zig-zak mellem de mange alu-kanoer med unge
mennesker på lørdagstur og sofa-pontoner med påhængsmotor og rigeligt øl.
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Jeg vidste også, at Aksel og Martin ikke regnede med at holde pause i Langå, så jeg regnede heller ikke med at gøre det, med mindre
det virkelig var påkrævet. Det var det heldigvis ikke, så jeg havde
fornøjelsen af at nøjes med at vinke til Sanne. Jeg havde det egentlig lidt dårligt med ikke at holde ind, når hun nu havde stået klar til
at supportere, men til gengæld havde jeg det ikke dårligt med at se
Karl-Otto stå inde på land, mens jeg gled forbi 
De sidste kilometer mod Randers fulgtes jeg et stykke med en Torben Ebbesen fra Vejle Kajakklub, som var vældig hyggelig og
snakkesalig, så jeg glemte helt, hvor træt jeg var i adskillige kilometer. Jeg måtte dog slippe ham de sidste par kilometer før mål,
men han var også i fin form med 1700 km i baggagen. I mål kom
jeg hele 23 sekunder før Karl-Otto, så jeg har håne-retten i et helt
år, selvom han jo ror noget hurtigere end jeg. I mål var Sanne, Aksel og Martin der heldigvis til at hjælpe mig med kajakken, men de
havde også været inde i hhv. 56min og 12min.!
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Bilturen tilbage til Silkeborg med kajakkerne tog lidt lang tid, da
Aksels bil, stort set skulle til Viborg inden vi fik den på ret kurs.
Men ”hjemme” ventede Finn og Hanne med dejlig kold rose-vin,
og en velfortjent øl fik vi også til middagen om aftenen. Søndag
tog vi alle seks en af-ronings-tur, i regnvejr, til den navnkundige
”Brille-sø”, som for mig at se består af intet mindre end tre brilleglas!
Tak for endnu en dejlig tur til Gudenåen!

Klaus Rasmussen

Læserne skal selvfølgelig ikke snydes for placeringer og tider så
de kommer her.
Aksel Hadberg 10. plads i tiden 5:53:34
Martin Lorentzen 39. plads i tiden 6:37:24
Klaus Rasmussen 48. plads i 6:49:18
——————————————————————————
Som det fremgår af fotoet af de 3 roere er der åbenbart gået lidt inflation i det der med medaljer. Men de 3 roere har selvfølgelig lov
til at være glade over et velgennemført Tour de Gudenå selv om
distancen på det nye Tour de Gudenå ”kun” er 70 km mod det
dobbelte i de gode gamle dage.
For at få de utrolig smukke farver af slusen i aftensolen på forside
fotoet måtte redaktøren tyvstarte til torsdags roningen for et par
uger siden. Da jeg på halvejen til gadekært mødte Mads og Tom
vendte jeg straks rundt og som det kan ses på næste side lykkedes
det mig at overtale Mads til at agere fotomodel, hvad der kom
nogle flotte fotos ud af. Tom var mere optaget af en guldsmed i
havsnød, som han fik reddet op på kajakken foran GPS’en. I det
tiltagende mørke lykkedes det ikke, trods ihærdige forsøg redaktøren at få taget et brugbart billede af kræet.
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Årets Far & Søn tur gik til Enø ved Karrebæksminde
Hvert år, i en del år, har Noah og jeg taget på en far og søn tur med
telt og kajakker for at ro lidt og spise røde bøffer på grillen.
Vi har tidligere været i Silkeborg, Troense og Trust (Gudenåen). I
år gik turen så til Enø. Der er mulighed for at ro både på havet eller i fjorden rundt til Gavnø.
Egentligt have vi tænkte at tage at sted midt i juli, men med udsigt
til 7m/s og en del regn, valgte vi at udskyde turen en uge. Et godt
valg, da vejrudsigten weekenden efter sagde 28 grader og 2-3 ms.
Jeg skrev til Enø Camping søndag aften og fik hurtigt svar, alt er
optaget i næste weekend!
Øv, så jeg tænkte først lidt over alternativer i sydsjælland, men senere, jeg prøver lige at spørge Enø igen senere på ugen.
Det virkede, så fredag middag var det afsted og vi fik vores plads.
Nogle stamgæster fortalte, at de aldrig havde set så mange på pladsen. Det var som om alle skulle ud og nyde solen og varmen, som
endeligt var kommet til Danmark.
Enø Camping er ikke optimal som base for kajakroning. Der er
ikke direkte adgang til vandet, men vi fandt et sted 500m væk,
hvor vi kunne sætte i i fjorden bag havnen. Noah nappede lige en
mega sjælden Pokemon foran næsen på en anden ung mand. Så var
turen allerede en stor succes.
Lørdag formiddag roede vi igennem kanalen og ud på havet i havblik. Det var skønt. Vi forsøgte at ro ud mod en ø (Svinø), men der
var for langt. I stedet roede vi tilbage til kanalen og hen til bilen.
Vi tog bilen fra Campingpladsen, da 500m er for langt at gå med
to kajakker i et sandt menneskemylder.
Om eftermiddagen kørte vi til Næstved for at købe bøffer og andet
nødvendigt tilbehør til at sikre vores overlevelse. Om aftenen fik vi
naturligvis vores bøffer m.v. og endte aftenen hos naboen, Allan,
der er tidligere verdensmester i Go-kart. Allan havde mange røverhistorier, som han gerne delte med os, så det blev lidt sent inden vi
fandt tilbage til teltet.
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Søndag formiddag roede vi i fjorden mod Gavnø, men nåede ikke
helt dermed, da sulten var for overvældende for den unge mand. Vi
vendte om og fik lidt at spise inden vi pakkede sammen og kørte
hjem igen.
Det blev igen i år en super dejlig far og søn tur.
Det er blandt andet det fede med at ro kajak - det er så let at smide
kajakerne på taget af bilen og køre et skønt sted hen og opleve naturen fra kajakkerne. Til jer, som ikke har prøvet det, prøv det, eventuelt på næste år klubsommertur.
John Topp
———————————————————————————-

Som det fremgår af Noah’s selfie praktiserede John en meget afslappende rostil på turen. Man kan jo lige frem tale om en tilbagelænet rostil, men hvorom alting er så skal der jo gives plads til ungdommen og det ser da også meget hyggeligt ud .

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

Standerstrygning bliver i år lørdag d. 22. oktober
Vi kører med samme koncept som sidste år dvs.
kl 14:00 Roning om vejret vil...ellers går vi en tur
kl 17.00 Standerstrygning...med det hele
kl 18:30 Standerstrygningsfest
Se nærmere om tilmelding til festen, på mail og på opslag i klubben
Gløggaften...datoen ligger ikke fast endnu, men I hører mere på mail,
opslag i klubben, og så kommer det på hjemmesidens kalender.
Indkaldelse af forslag til generalforsamlingen Kontakt bestyrelsen
inden nytår, hvis du har et forslag en ide eller noget andet på hjertet der
skal op på forårets general forsamling.
1. januar Nytårs-roning kl. 13.00. Bagefter ønsker vi hinanden godt
nytår.
—————————————————————————————
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

