Roskilde Fjords
Kajakklub
Brinchhjemmet
Strandvejen 18
Veddelev
4000 Roskilde

Sommer 2013

Weser Maraton
Arbejdsdag i klubben
Så blev det alvor…...

2
4
6

2

Weser Maraton maj 2013
Til at starte med var der stor tilslutning til årets Weser tur men desværre
blev en del nød til, at melde fra pga. Arbejde, kurser osv. Håber de, der
var nød til at melde fra samt resten af jer prøver at deltage næste gang. Vi
var fire der drog af sted og repræsenterede RFK i Tyskland. Det var Finn
P, Hanne, Aksel og undertegnede der deltog. Vi mødtes på havnen fredag
kl. 7.30 hvor der blev læsset to toerkajakker, på Finns bil. Finn og Hanne
kørte sammen og Aksel og jeg kørte sammen. Da vi kom om bord på færgen fik vi fyldt depoterne op ved morgenbuffeten. Vel ankommet til Hann
Münden blev de tre villaer slået op ved kajakklubben der også driver en
campingplads. Da vi havde slået vores telte op tæt ved bredden gik vi op i
byen for, at få lidt at spise. Lørdagen startede med brunch på det lokale
konditori, herefter skulle vi ud og ro en tur. Vi blev enige om, at vi skulle
prøve at ro op af Wera i stedet for den sædvanlige tur på floden Fulda. Vi
kom i kajakkerne, Aksel og Hanne en ene, Finn og mig i den anden. Det
var første gang Finn og jeg skulle ro en toer sammen. Efter lidt rysten
kom der endelig ro på vores kajak og nu gik det så mod Wera floden. Ja
det vil dog sige at vi højst kom 50 m op af floden. Der var så meget strøm
at det en kamp ikke at vælte, heldigvis klarede begge kajakker strabadserne uden at vælte og uden nogen blev våde. Det blev lige spændende nok
med den nye tur så vi vendte om og valgte at ro en tur på 25 km på floden
Fulda. Efter de 25 km skulle vi i land igen og proviantere til løbet til næste dag. Der blev handlet flere forskellige
pølser ind hos den lokale slagter i Hann Münden. Denne slagter har vundet flere EM medaljer for sine pølser og når man spiser hans pølser forstår
man kun alt for godt, hvorfor han har vundet alle disse medaljer. Lørdag
aften gik vi op i byen for, at få lidt at spise. Vi gik som sædvanlig gennem
kolonihaverne op til byen. Vi gik og kiggede efter om havenissen stadig
hang i flagstangen som den gjorde sidst vi var der. Desværre var Hanne så
uheldig at træde forkert så hun vred om på foden og faldt. Heldigvis er
Hanne en sej kvinde, så hun bed smerten i sig og hun gennemførte løbet
næste dag.
Søndag morgen ringede uret kl. 5. Efter morgenmaden som blev serveret i
klubben kom vi i kajakkerne. Vi havde alle fire valgt at ro 80 km. Efter 25
km holdt vi en lille pause. Det var dejligt vejr, solskin og ca. 20 gr. Efter
en kort pause var det videre igen, der manglede jo stadig en del km. Efter
vi havde roet 55 km så var det tid til frokost og en lille lur i græsset. Efter
en times pause var vi klar til de sidste km som gik fint. Vel ankommet i
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mål fik vi den store medalje, et krus. Den bedste medalje var helt sikkert
den kolde dunkel øl som vi nyder efter løbet.
Da vi kom tilbage til campen var det tid til aftenmad. Vi troede at vi traditionen tro skulle på Rådhuskælderen og spise aftensmad men der var
desværre ikke plads. Vi fandt dog hurtigt et andet sted at spise hvor maden også var rigtig god.
Mandag morgen pakkede vi sammen og turen gik hjemover for Aksel og
mig. Finn og Hanne valgte at blive nogle ekstra dage i Tyskland. Det var
en super god tur i det tyske forår. En tur der varmt kan anbefales. Weser
Maraton er et løb med forskellige distancer på 55 km, 80 km, og 135
km. Der er så meget medstrøm så 55 km svarer til ca. 30 km og det vil
de fleste i RFK sagtens kunne klare.
Jeg hører rygter om, at nogle af dem der ikke var med i år, har planer
om, at tage af sted næste år.
Husk det giver godt på ro statistikken med sådan en tur. Vi havde roet
106 km efter denne weekend.
Vi ses på vandet
Tom
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Arbejdsdag i klubben
Da jeg den 22, juni ved 9 tiden mødte op i klubben, var jeg lige ved at tro at
jeg havde taget fejl af datoen. Med ingen cykler og sølle to biler foran huset
så der meget lukket og tomt ud. Ved nærmer eftersyn viste det sig at Finn og
Hanne var i med at brygge kaffe og rette morgenbordet an. De kunne fortælle
at Aksel lige var hjemme for at hente noget og at Tom var på vej med stilladset, så vi blev da mindst 5 til arbejdsdagen. 5 minutter senere var antallet fordoblet og vi endte med at være 12 til morgenmaden.
Efter morgenmaden delte vi os i to hold, rengøringsholdet blev oppe på
Brinchhjemmet hvor de gik på rengøringen af baderummene med krum hals.
Under Tom’s ledelse fik malersjakket stilladset samlet, så vi også kunne få
malet det øverste af gavlene på kajakskuret. Da Rasmus var den mindste fik
han selvfølgelig æren af at male de hvide vindskeder øverst oppe. Rasmus fik
i øvrigt også tjansen med at rense tagrenden mellem de to skure for nedfaldne
blade mm. Selv fik jeg et noget mindre præstige fyldt job, idet jeg sammen
med et par andre blev betroet at male træbeskyttelse på bagsiden af skuret.
Men det lykkedes mig at snige mig med på den nederste del af gavlen ud mod
havnen, uden at formanden opdagede noget.
På et overraskende sent tidspunkt begyndte en stærk smittende hoste at brede
sig. Det gik hurtigt op for formanden at det var en medicin krævende hoste
der havde ramt malersjakket. Få minutter sener kom formanden med en kasse
medicin og da hosten også havde ramt rengøringsholdet fulgte de med ned til
kajakskuret.
Da Helle lidt senere meddelte at frokosten stod på bordet måtte vi modvillig
lægge penslerne fra os. Det viste sig at der også var brug for lidt medicin i
forbindelse med indtagelsen af frokosten. Da vi en lille time sener fyldte maver og godt humør gik tilbage til arbejdet, var malersjakket blevet forstærket
med Niels og John T, der dukkede op i frokost pausen. Det var således en
nem sag at få klaret den sidste gavl og give portene en gang mere.
Mens resten af malersjakket begyndte at rigge til for at sætte de nye bomme
til kajakker op, begyndte Niels og John T sammen med undertegnede at flytte
lidt rundt på tingende i pagajrummet. Det udviklede sig hurtig til en større
oprydning og efter et par timer så rummet pludselig ganske rydeligt ud.
Da arbejdsdagen havde været hård ved mig, gik jeg desværre glip at alle de
rosende kommentarer om søndagen. Om mandagen var det kun nødvendig at
give et par små vink med pagajen inden instruktionsholdet begyndte at rose
det nymalede skur og det rydelige pagajrum.
Karl
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Så blev det alvor…...
På trods af gentagende trusler har redaktøren kun modtaget 1 (skriver et)
indlæg til klubbladet, så nu gøres der alvor af truslen om at bringe redaktørens egne feriefotos fra Mexico. Det fremgår tydeligt af Toms indlæg og
Aksels billede af frokosten i det grønne, at Weser turen havde været både
god og hyggelig. Men hvad er det Viktoria griner af på Finn R billede fra
søndagsturen med de nye? Eller har hun bare taget en for stor bid? Hvad er
historien bag Finn R forsidefoto af Claus med en mand i vandet? Hvorfor
har redaktøren ikke engang fået et billede fra klubturen til Silkeborg? Til
gengæld ved jeg godt hvorfor Tom har fået grå hår på Finn R billede fra
arbejdsdage, men den historie er forbeholdt dem der deltog.
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Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Husk klubroning : Hver Tirsdag og Onsdage 18.30 samt 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

14.-15. september: Tour de Gudenå. Som nævnt i forrige nummer afholdes Tour de Gudenå 14.-15. september og selvfølgelig stiller RFK
med et hold. Jeg har endnu ikke et opslag i klubben, men mon ikke den
dukker op inden længe, eller kan man jo prøve og hører formanden om
der er noget i gære. For de der har deltaget tidligere behøver denne klassiker ingen nærmere præsentation og til de nye kan jeg kun sige det er
værd at prøve. Løbet foregår i noget af Danmarks smukkeste natur og
med lidt medstrøm er 58 km fordelt over to dage en overkommelig opgave. Hvis man har lyst til at opleve stemningen uden selv at skulle ro,
er jeg næsten sikker på at man kan få lov til at deltage som hjælper/
chauffør. Invitationen og mere information kan findes på
www.tourdegudenaa.dk
28. september: Mølleåens Blå Bånd. Det anden klassiker som klubben
normalt er repræsenteret i og det kan anbefales at bruge en lørdag på Furesøens vover. Selv om invitationen for 2012 udgaven endnu ikke ligger
på www.lyngby-kanoklub.dk , kan man jo godt holde øje med opslag i
klubben.

