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Klubroning den 4. august med efterfølgende grillning på terras-
sen…

Denne torsdag var dejlig varm med 20+ grader og kraftig vind, så surfer-
ne havde julelys i øjnene.
Jeg mødte op i klubhuset lidt tidligt, da jeg havde mad med til grillafte-
nen. Der var naturligvis ikke et øje udover nogle windsurfere, der pakke-
de sammen med trætte arme.
Tiden nærmede sig 18:30, og der var forsat ikke et øje, men jeg ville ud at
ro uanset vinden. Det er jo netop nu, at det er ”gratis” at prøve grænser,
da vandet er dejligt varmt.
Jeg gik ned på havnen og kiggede. Ikke et øje, så nu begyndte jeg at spe-
kulerer på, om det virkeligt kunne være rigtigt, at der ikke kom nogen,
endda netop på en grillaften.
Så kom Berit og strålede som en sol. Hun var frisk og i godt humør. Super
tænkte jeg, selvfølgelig skulle jeg ikke ro alene. Et øjeblik efter kom Han-
ne, der er fra dette års begynderinstruktion. Jeg havde mødt Hanne på
sommerturen og set, at Hanne ikke bare giver efter for blæsevejr. Så nu
var vi tre!
Så kom også Eva og Louise K. men i løbetøj og sko. De skulle bare lure
og lunte hjem igen; men de havde da lige nappet 16 km løb forinden. Det
er jo ret flot, men timingen var ikke god; de burde have udskudt deres løb
til om fredagen =:-) Jeg faldt i snak med en surfer og pludseligt stod Loui-
se C. også klar til at ro.
Jeg var dermed alene om at repræsentere mit køn og havde hele tre kvin-
der at ro med helt for mig selv. Måske skulle jeg begynde at ro noget me-
re om torsdagen og ikke kun om søndagen J
Vi tog ud og roede mod Frederiksborgvej og Roskilde. Louise og jeg i
hver en Tracer, mon vi kunne klare bølgerne? og Hanne og Berit i Coast-
line henholdsvis Coastfighter.  Bølgerne var lige på, og efter to bølger var
jeg gennemblødt af røgvand, men det var jo varmt, så det betød intet. Ef-
ter solidt arbejde kom vi til Frederiksborgvej i læ for bølgerne. Derefter
videre vi til Roskilde havn, hvor pigerne ville have mere, så vi forsatte til
Skt. Hans og derefter retur til Roskilde. Louise og jeg tog en kort pause
der og beundrede en Molich X meter (læs 10m), der kom med fuld sejlfø-
ring og krængning. Superflot båd i sit rette element.
Hanne og Berit forsatte og bemærkede klart, at det var mere udfordrende
at ro med bølgerne end mod dem. Styrefarten er langt lavere i medsø. Be-
rit er jo altid glad, men glemte et kort sekund at passe på og fik dermed
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helt tæt kontakt til fjorden ved campingpladsen. Jeg lurede lidt på
”hvad nu” og bad Louise og Hanne om at forsætte i havn. Berit fik lært
at svømme med en bordfyldt kajak og drev samtidigt hen til tømmer-
flåden. Der fik vi ved fælles hjælp tømt denne, og Berit var hurtigt vi-
dere og kom sikkert i havn - Jo det var skam en god øvelse på en god
og varm aften. Respekt for alle pigerne - flot roet af alle!
Jeg selv gav den gas det sidste stykke i gode bølger og tænkte, mon ik-
ke der er nogle, der allerede har tændt grillen og sidder og venter på os.
Jo Niels var på havnen og tilbød at tænde op, men da vi så på , blev vi
enige om, at grillningen måtte blive en anden gang. Det er også dejligt
at have noget til gode. Til alle jer der denne aftenen tænkte, det blæser
for meget, der kommer nok ingen, kan jeg blot sige, der kommer altid
nogle og ror i RFK uanset vejret… Tænk på det næste gang du synes,
at det blæser lidt for meget.

John Topp

Overbæringen i Fuldbro giver ofte kaos som det ses på nedenstående
foto hvor John og Claus pænt må vendte på deres tur.  Så er der mere
aktion over billederne af Aksel og Mikkel på side 7. Alle fotos er taget
af fotografen.
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Tour de Gudenåen 2011 som nybegynder.
Touren har intet at gøre med Frank og Casper på tur fra filmen
Klovn. Tværtimod er der tale om alle tiders oplevelse i det natur-
skønne, jyske område omkring Silkeborg og Randers.
Else og jeg havde besluttet at debutere i løbet. Målet var at gennem-
føre de 58 km., som var fordelt på 24 km. lørdag og 34 km. søndag.
Kajakkerne nr.2 og 3 (Benzinbåden) var klar til touren. På touren
mødte jeg en ældre herre som nikkede anerkendende ved synet af en
skraptus – ”den går man aldrig fejl af – et godt valg”.
Himmelbjerget knejsede højt og flot, da vi lørdag skød forbi det og
adskillige jyske stormandsvillaer. Hjelen, Mågen, Rypen og andre
fartøjer skabte en smule bølgegang, men det var da også de eneste
bølger, der mødte os den dag.
Søndag gik turen mod Randers i med -strøm og –vind. Åen slynge-
de sig gennem god, jysk bondeland enkelte steder dukkede store,
idylliske godser op.
I Randers blev vi modtaget med flag og klap. Vi var så stolte og
kunne ikke få armene op.
Vi gennemførte løbet uden at kæntre, smadre kajak eller legeme.
Det var bestemt en overskuelig opgave og en rigtig fin oplevelse,
som vi straks vil anbefale.
En stor tak til vores støtte og hjælper på touren Hanne R – uden dig
var det ikke blevet det samme.
En tak skal også lyde til resten af holdet – uden jeres fortællinger og
”lystfiskehistorier” havde det været en dans på roser. Naivt har jeg
indtil nu troet, at urinposer var til urin!
Jeg er sikker på, at vi vender tilbage med nye mål i 2012.

Hanne S

Resultater :

Aksel Hadberg 09:59:56 nr. 9 i klassen 120 km Herrer +50
Martin Lorenzen 10:10:22 nr. 7 i klassen 120 km Herrer + 45
Klaus Rasmussen 11:19:56 nr. 9 i klassen 120 km Herrer +35
Mikkel Balle 10:21:57 nr. 14 i klasse 120 km tur/tour senior
Nicolai Larsen 11:27:14, nr. 10 i klassen 120 km Herrer +55
John Topp 11:37:21 nr. 11 i klassen 120 km Herrer +40
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Finn Pedersen 05:05:21 nr. 25 i TdG Classic
Hanne Schønherr 07:03:25 nr. 151 i TdG Classic
Else Ishøy Rasmussen 07:03:27 nr. 152 i TdG Classic

Nicolaj Skotte lå længe til en pæn placering, men han måtte des-
værre udgå i Langå pga. krampe i maven.

Som det ses af billedet på forside, havde Skotte indskrevet sin fa-
milie i form af Gry og Henning som hjælpere. Det samlede hold
bestod således af 10 roere og 4 hjælpere, idet Hanne som nævnt var
hjælper på TdG Classic. Det kom lidt som en overraskelse for foto-
grafen, at han skulle være hjælper på TdG, indtil onsdag aften hav-
de han set frem til den sidste weekend i 3 uger, hvor han var hjem-
me i weekenden. Men med Martins ord om ristaffel og fri øl lod jeg
mig lokke til en lille ”hygge” tur til det jyske. Da det var første
gang jeg var med som hjælper, vidste jeg ikke helt, hvad jeg gik ind
til, det at jeg skulle være i stand til at køre bil, lagde en naturlig
dæmper på ølindtaget. Det legendariske ristaflet var godt, og selv
om jeg ikke havde roet en eneste meter, tog jeg godt fra og kom
nok lidt for sent i seng i betragtning af, at jeg delte værelse med
TdG classic-roerne. Af egen erfaring ved jeg, at de om søndagen
skal køre fra vandrehjemmet, før en hvis herre får sko på. I mod-
sætning til lørdagen viste søndagen sig at indebære hårdt arbejde i
form af slæben på kajakker ved den lange overbæring i Tange.
Selv om det gode vejr og de flotte omgivelser inspirerede fotogra-
fen (jeg) til at tage over 800 fotos på turen, blev der også tid til at
snakke med nogle af de andre hjælpere. Når man kører fra bro til
bro for at tage billeder og heppe på klubkammeraterne, støder man
hele tiden på de samme personer, og i ventetiden inden kajakerne
dukker op, når man hurtig at snakke med en håndfuld af de øvrige
hjælpere. Det med at finde vej viste sig meget lettere end antaget,
man følger bare efter alle de andre biler med tomme kajakstativer
på taget. Karl
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Mølleåens blå Bånd den 24. september 2011
Det er kommet redaktøren for øre at klubben stillede med 3 roere
til ovennævnte løb. Det forhold at bladet ikke har modtaget indlæg
om begivenheden, kan skyldes at de 3 deltager har haft for travlt
med at holde fast i pajagen. På baggrund af resultaterne må det
formodes at de 3 også har bevæget pagajerne i rask tempo. Der
skal lyde et stort tillykke til Nicolaj Skotte som vandt klassen Her-
re 36+ K1 og der et dobbelt tillykke til Finn og Marlis som vandt
klassen Mix 50+ K2 tur.

Diverse andre løb siden sidst
Frank har deltaget i både Fyn rundt og Bornholm rundt. Nicolai Lar-
sen deltog også i Bornholm rundt.
I går deltog Marlis, Susanne, Louise og Gitte i Støt Brysterne på Fu-
resø, men da resultaterne ikke er på nettet ved jeg ikke hvordan det
er gået dem. Karl

Invitation til stander strygning den 29. oktober 2011

Så er det ved at være på de tider hvor nogen af os går over til vinterroning og andre i hi.
Så kom og tag sæsonens sidste rotur på fjorden og vær med til festen i klubben.
Vi ror ud kl. 13.00 for at nyde efteråret på fjorden.

Herefter mødes vi ved standeren kl. 16.00 til champagne, sang og kokostoppe.
Efter kl 16.00 anrettes der salater og der dækkes bord i fællesskab.
Kl. 18.00 er vi nok klar til spisning og hyggeligt samvær.

Tag gerne din mand, kone eller kæreste med til strygningen af standeren og festen.
Medbring det du selv kan drikke!

Pris for aftenen er 130 kr. pr. person som indbetales på:
Rregnr.: 29 05  kontonr.: 25 51 45 70 98
Husk tydeligt navn på indbetalingen!

Tilmelding til festen kan ske på opslaget i klubben eller på mail marlisanke@hotmail.com
SENEST den 21. okt. 2010

Vi glæder os til at se jer alle.
Smil fra Sanne og Marlis
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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

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.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer:  Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 23213453
Best.medl. Finn Roer Jensen 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.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Standerstrygning og efterfølgende fest lørdag den 29. oktober. Pro-
grammet er kort fortalt 13.00 - Ro, 16.00 - Styg og 18.00 - Spis. De nær-
mere detaljerne og invitation på side 6 i bladet.

Glöggaften den 22. november klokken 19.00. Programmet er ikke fast-
lagt i detaljer, idet formanden ikke har foredragsholderen helt på plads
endnu. Hvis formandens planer glipper, tilbyder redaktøren gerne at
spilde en time af jeres tid, ved at vise alle de skønne dykkerbilleder der
ikke er plads til i bladet.

Svømning mandag 20.30 til 2200.
Nu starter svømningen..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 atraktiv tid, men det er en forudsætning at der
er et solidt fremmøde.

Klubtræning hver torsdag kl. 18:30 i RFK.
Nu hvor det er ved at være for mørkt til at nå en aftentur på fjorden må
man jo finde anden motion. Der startes sandsynlig vis med en lille løbe-
tur til opvarmning, hvorefter man kan kaste os over træningsredskaber-
ne.

H
usk der er klubroning  søndag kl 10.00  og svønm

ingeni m
aglegårdsbadet m

andag. 20.30
-22:00


