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Standerstrygningsfest den 23. oktober.

Vejret viste sig ikke fra sin allerbedste side, og havde det ikke været,
fordi der var standerstrygning, var de fleste nok blevet hjemme i sofaen. Vinden blæste en kvart pelikan; men de 9 fremmødte var dog enige
om, at vi sagtens kunne ro til Roskilde. Den første km havde vi en udfordrerne omgang sidebølger, og toer kajakkerne (Malis og Hanne med
deres Finn’er) begyndte at trække fra sammen med John T og Aksel.
Bagtroppen som bestod af Mads, Louise C og undertegnede havde, efter lidt tilvænning til bulerne på vandet, alle tiders tur til Roskilde. Jeg
var lidt oppe at køre, da vi nærmede os Veddelev, ikke alene havde vi
udfordret fjordens bølger og vundet over dem, der var også udsigt til
en dejlig varm sauna og iskold champagne. Timingen viste sig at være
perfekt, for mens vi tørrede kajakkerne af, kom fortroppen, der havde
taget turen til Sankts Hans, susende ind i havnen under store smil og
glade tilråb. På vej op til saunaen undrede jeg mig lidt over, at det ikke
føltes lige så koldt som sidste år, så kom jeg i tanke om, at sidste år
havde dykkerferien gået til Rødehavet ugen inden.
Som den første ved saunaen var det selvfølgelig mit job at hente og åbne to flasker champagne, det står mig lidt uklart, hvor længe vi sad i
saunaen; men der var stadig længe til standerstrygningen, da jeg hentede to flasker mere.
Der var i øvrigt ved at opstå en fejl i forbindelse med standerstrygningen, idet nogle af de nye fra årets hold, af misforstået hjælpsomhed,
var begyndt at skænke champagnen op i hvide enegangsplastkrus. Men
ved hjælp af et par dusin rigtige champagneglas fik instruktørerne hurtigt situation under kontrol. Herefter forløb højtideligheden helt efter
traditionen, bortset fra det med kokostoppene!
Bestyrelsen havde købt kokostoppe, de var taget med ud til standeren,
og der var åbnet for dem; men hvad nytter det, når de fremmødte medlemmer ikke spiser dem op. Et så eklatant brud på traditionerne kan, i
yderste konsekvens, betyde, at de to vejrguder for blæsevejr og isvinter
bliver fristet!
Den efterfølgende festmiddag smagte pragtfuldt, og selskabet var som
altid ganske hyggeligt. I løbet af aftenen viste det sig, at det ikke bare
var ude på fjorden bølgerne gik højt, i takt med at der blev udvekslet
kajakhistorier, suppleret med dykker-, ski- og ferieanekdoter, gik bølgerne højere og højere. Det var betrykkende, at der sad en flok garvede
kajakroere ved bordet, idet der flere gange blev udløst skålsidebølger.
Deltagerne fra årets instruktionshold levede i øvrigt helt op til værdig-
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heden som frigivede roere og deltog aktivt til bølgegangen.
I løbet af aftenen dukkede det berygtede Tour de Gudenå spil op i en
version 2, der i al sin enkelthed gik ud på, at de 3 hold skulle ro fra
klubben til målstregen i Randers. I forhold til version 1 var det tilføjet
flere aktive elementer, herunder afsang af kajaksangen og klappeøvelser. Lige som sidste år var det godt, at Niels havde helt styr på reglerne
om, hvilket terningslag man skulle slå for at få repareret roret, finde sin
tabte drikkedunk eller komme fri af stenen, når man ramte et af de
mindre heldige felter. I løbet af spillet viste det sig, at der gjaldt forskelligere regler for de 3 hold, så det var godt Niels holdt hovedet
koldt, så det bedste hold vandt.
Karl

Gløggaftenen den 25. november.

Til klubbens gløggaften havde bestyrelsen inviteret modstandsmanden
Aage Staffe, der under besættelsen var kendt som Lille John, til at holde et foredrag.
Kontakten til klubben startede i herretøjsforretningen Menstore i Jyllingecenteret, hvor en distingveret ældre herre havde henvendt sig til
indehaveren Martin Lorenzen for at se på en trøje. Jeg ved ikke, om det
var første, anden eller tredje gang han kom forbi, at andre emner end
stil og modefarver kom på dagsordnen. Men da jeg ved, at Martin er
lidt interesseret i historie, krudt og kugler, har det næppe taget lang tid,
før det gik op for ham, at han stod over for en vaskeægte sabotør.
Det lidt urationelle valg havde tiltrukket små 30 medlemmer, så alt var
ved det normale. Det stod hurtigt klart, at Aage Staffe var en øvet foredragsholder, der var vant til at holde foredrag for alt fra skoleklasser til
pensionistforeninger. Trods de 85 år havde Aage ingen problemer med
at styre billedshowet på PC’en, og så gik det ellers over stok og sten
med en spændende beretning, der rummede en mængde anekdoter og
spøjse tildragelser. Besættelsestidens mere barske kapitler blev selvfølgelig også berørt, og der blev langet kraftigt ud efter samarbejdspolitikerne.
Jeg blev selv en oplevelse rigere og lidt klogere i løbet af aftenen, så
tak for et godt arrangement.
Karl
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Rostatestik 2010
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Marlis Jensen
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Finn Pedersen
Bjørn Johansen
Hanne Rasmussen
Frank Andreasen
Nicolaj Skotte
Martin Lorenzen
Karl Vejrup
Niels Michael Petersen
John Topp
Mads Jakobsen
Klaus Rasmussen
Leif Hald Pedersen
Steen Lyhne Hansen
Berit G. Heede
Tom Søndergaard
Eva Gjessing
Susanne Andreasen
Per Hansen
Aksel Hadberg
Victoria M.H. Pedersen
Henrik Heede
Louise Kromann Eriksen
Asger Blendstrup
Inge Blendstrup
John Johansen
Poul Rosenkilde Kristensen
Søren Olsen
Dorthe Berg Nielsen
Persille Schwartz
Thomas Eisenhardt
Anders Ohlsen
Helle Olsen
Helge Max Andersen
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Finn Roer Jensen

1574

1572
1081
1038
969
888
712
694
608
592
536
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457
413
402
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251
245
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Louise Crandal
Thor Rasch
Asger Max Andersen
Martin Holm Ebbesen
Hanne Damgaard
Marianne Sættem
Helle Ernst
Henrik Madsen
Christian Meyer

Øvrige roere (28) under 100 km samlet:

140
140
138
130
123
119
117
113
104
909

I alt blev det i 2010 således roet 19132 km
Det blev Marlis, der løb med første pladsen.
Så vidt vides, er det førstegang, at det er en fra spindesiden, der ender på førstepladsen. Det var som det ses en hård konkurrence, Finn Roer var kun sølle
2 km efter Marlis, så det var kun med en kajakspids første pladsen kom i hus.
De to kombattanter har hele året ført en ihærdig strid, og stort set alle midler
har været forsøgt f.eks. at snige sig ud at ro, når den anden var på arbejde. Der
har i kampens hede også været forsøg på talmanipulation 508+12=620 km.
Redaktøren kan kun ønske tillykke og håber, at julefreden indfandt sig i det
lille hjem, med den isdækkede fjord har det i hvert fald været svært at snige
sig til en rotur.
Tillykke med resultatet.
Med samlet 19132 km er vi et godt stykke fra de 24080 km, som klubrekorden
fra 2008 lyder på, og der er kun 4 roere, der er noteret for mere end 1000 km.
Det lave resultat skyldes, efter alt at dømme, den dårlige start på året, hvor
fjorden fra januar til marts var mest egent til isbåde. At det også gik galt i december betyder, at der reelt kun var 8 måneder i 2010-sæsonen.
Med 72 aktive roere heraf 44 over 100 km, må man konstatere, at mange af
klubbens medlemmer er aktive; men hvis vi skal have en ny rekord i hus, må
de komme lidt oftere og ro lidt længere hver gang. Måske burde klubben overveje at oprette en iskajakafdeling.
Karl
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Hygge & vinaften onsdag den 6. april kl. 19.00

Rosæsonen er lige startet (i alle tilfælde for nogen) og grill sæsonen står så
småt også for døren, så for at vi alle kommer godt i gang med begge dele inviterer klubben for første gang til en hygge ”gør det selv” vinsmagnings aften.
Her får vi lejlighed til at smager nogle gode og spændende vine, og til at snakke om den kommende rosæson, og måske udveksle anekdoter fra tidligere.
I den anledning har vi har fået Vinotto til at sammensætte en smagebuffet på
ca. 8 vine som vi serverer sammen med lidt god pølse, paté, ost og brød. Det
er ikke en foredrags aften, men en hyggelig aften hvor vi frit kan gå på opdagelse i vinbuffeten og samtidig snakke kajak. Vinotto vil være til stede på aftenen og kunne fortælle mere om vinene, dog uden at det vil blive til et langmodigt foredrag.
Hvad enten du er ny eller gammel i klubben, så kom smag nogen af Otto’s
gode vine, og få en snak med os om hvordan du får taget hul på sæsonen.
Vinene kan selvfølgelig efterfølgende købes til fordelagtige priser hos Vinotto, Marbjergholmsvej 2A, 2640 Hedehusene.
Da vi skal have koordineret vinbuffeten med Otto, og der trods alt er grænser
for hvor mange vi kan være i klublokalet, er tilmelding nødvendig. Pris for
arrangementet er kr. 150,00 pr. person (Tag gerne en ledsager med).
Mads
Tilmelding senest den 27. marts på e-mail: mads@roskildekajakklub.dk
Hvis nu Finn Roer ikke havde haft så travlt med at tage fotos til bladet havde
han sikkert overhalet Marlis. Forsiden viser Finn og Hanne som følger efter
isbryderen Frank i Roskilde havn. Øverst på modsat side bliver sejren i årets
Tour de Gudenå spil fejret. Nederst er en det af det flittige brohold ved at få
vores nye kajakbro på plads.
Karl

Husk der er klubroning hver søndag kl 10.00 , når isen letter.

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
23213453
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 Mads Jakobsen.

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

Svømning mandag 20.30 til 2200.
Vi håber at I vil komme og bruge svømmetilbudet i Magelgårdsbadet. Vi har
svømmetiden sammen med Roskilde Roklub. Vi vil gerne fortsat kunne tilbyde
svømning og arbejder på at få en mere attraktiv tid, men det er en forudsætning
at der er et solidt fremmøde.
Klubtræning hver onsdag kl. 19:00 i RFK.
Nu hvor der er skorpe på fjorden må man jo finde anden motion.
Der startes med en lille løbetur til opvarmning, hvorefter vi kan kaste os over
træningsredskaberne
10. marts: Generalforsamling kl. 19:00 Der kommer en separat indkaldelse
med dagsorden
27. marts: Stander hejsning roning kl. 10:00, hvis isen er lettet ellers løber vi
en tur inden hejsningen kl. 13:0
6. april: Hygge & vinaften onsdag kl. 19.00 se side 7 i bladet.
30. april: Entringsøvelser i Maglegårdsbadet 13:00 - 17:00
Kan du stadig komme op i kajakken, ellers skulle du måske øve dig.
08. maj: Weser marathon Der barsles med en klubaften hvor Finn R. vil vise
lidt billeder fra sydfyn og Spreewald. Måske kommer der også lidt om tidligere
Weser ture. Datoen er endnu ikke kendt, så hold øje med opslag i klubben og
mail.

