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En lille tur på Spree 
 
I forbindelse med Berlin Marathon 27. sept., hvor min kone deltog, 
var jeg ude at ro på Spree.  
Jeg havde lånt klubbens DKV-Gevässerführer Ostdeutschland og 
derigemmen fundet en klub i Köepernicker, der gerne ville udlåne en 
kajak til mig. 
 Desværre havde de kun plastik-havkajakker til udlån; men det måtte 
det så være. Kl. 9.30 var jeg klar til at ro ud. 
 Turen ind mod Statmitte går gennem en del gamle industriområder, 
og tydeligvis er Spree en transportvej lige så meget som et rekreativt 
område. Masser af kulpramme og andre erhvervsfartøjer, selv om 
søndagen.   Under mange broer, bl.a. en, hvor tre skummelt udseende 
personer udvekslede, hvad der umiskendeligt lignede rifler…  Jeg 
skyndte mig at ro væk. 
 Industriområderne veg efterhånden for parker, kulprammene blev er-
stattet af turbåde med turister, og pludselig kommer der en vandflyver 
drønende imod mig! Der er simpelthen plads på den brede flod til at 
den kan være start og landingsplads for rundflyvninger over Berlin! 
 Efter ca. 10 km kom jeg til ”Molekyle Men”, en stor skulptur i van-
det, og umiddelbart herefter kommer slusen til Landwehr Kanal. Jeg 
havde aldrig været igennem en sluse før, og det lykkedes mig at blive 
tudet af, af en turbåd og skældt ud af en matros, inden jeg fik fortalt 
af nogle andre roere, at der var en lille klokke og et samtaleanlæg, 
hvor man skulle melde sin ankomst til slusen, inden man måtte kom-
me igennem. Skiltet med klokken var mindre end et stykke A4 pa-
pir… 
 Efter ca. 6 km på kanalen kom jeg til en mole nær Potzdam Platz, 
hvor jeg vendte om igen.  Turen ud gennem slusen gik lidt bedre. Slu-
seværten måtte kun bruge højtaleranlægget to gange, før jeg fattede, 
hvordan jeg skulle gebærde mig, og på vej ud vinkede han mig ind til 
siden og gav mig en fotokopi med regler for korrekt sluseopfør-

sel    Så ved jeg jo det til en anden gang… 
 Omkring kl 16.40 var jeg tilbage ved roklubben med meget trætte ar-
me. Sådan en plastikkajak er ikke noget for mig; men turen var en 
fantastisk oplevelse alligevel! 
 
      Klaus Rasmussen  
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Luciaoptog i Københavns havn. 13. december 
Som en champagneprop gled turistrundfartsbåden langsom ud gen-
nem Nyhavn, og efter fulgte ikke champagne, men hundredvis af 
illuminerede kajakker. Marlis og jeg var kommet lidt sent frem til 
Nyhavn i vores toer kajak og lå nu i mundingen og så de mange flot 
dekorerede kajakker glide frem i mod os med Nyhavn som bag-
grund. Det var Luciaoptoget med ca. 600 kajakker, arrangeret af 
Kayak Republic, som nu skulle videre rundt i Københavns havn. Vi 
sad længe begejstret og roste de mange kajakker, der kom forbi os, 
og snart blev det vores tur til at vende kajakken og følge med opto-
get videre over i Christianshavn. Vi havde groft undervurderet af-
standen fra Roskilde til Islands Brygge og ikke mindst den videre 
tur til Knippels bro, hvor optoget startede, så vi var lidt sent på den; 
men nu var vi med, iklædt grangrene og lysguirlander. Vi syntes 
selv, at vi så vældig flotte ud, da vi roede mod Nyhavn, men hold da 
op, hvor var de andre kajakker pyntet op. Ud over utallige kæder af 
lys på både kajakker og roere, så var der også Luciabrude, engle, 
julemænd, juletræer, stabler af gaver og snebolde, ja alt, hvad der 
hører julen til.  
Efterhånden som vi kom ind i kanalerne i Christianshavn, blev 
trængslen større og større, og da vi lå inde ved Torvegade, så tror 
jeg, at man kunne have krydset kanalen tørskoet kun ved at træde på 
de enkelte kajakker. Således låst fast, blev der sunget Santa Lucia, 
godt hjulet på vej af operasangeren Helle Thun med flere. Hold da 
op for en stemning!  Da de sidste strofer tonede ud, begyndte Missi-
on Impossible, nemlig at få løst denne trafikknude op, og forsætte 
den videre tur. En øvelse som kræver, at man ikke er alt for sart 
hvad angår sin kajak, da der både bliver skubbet, puffet og uddelt 
pagajslag. Som sandkorn i et timeglas gled vi langsomt under Tor-
vegade og videre frem til Frederiksholm kanal og videre hen til Høj-
bro Plads. Endnu en gang samledes vi alle til fællessang, og denne 
gang også med en bred vifte af julesange. 
Sidste stop på turen var hos Kayak Republic, hvor en flaske cham-
pagne vel fortjent gik til en kano med ægte juletræ, gaver og jule-
mænd for den bedste udklædning. Marlis og jeg forsatte tilbage til 
Islandsbrygge, hvor bilen stod. Efter at have fået tørt tøj på, kajak-
ken læsset på taget og drukket en kop varm kakao, så gik turen til-
bage til Roskilde med endnu en fantastisk kajakoplevelse i bagagen. 
       Finn Roer 
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 Rostatestik 2015 
 
 1 Aksel Hadberg 1253 

2 Finn Pedersen 1198 

3 Hanne Rasmusen 1006 

4 Bjørn Johansen 760 

5 Finn Roer Jensen 637 

6 Victoria Hald Pedersen 635 

6 Leif Hald Pedersen 635 

8 Frank Andreasen 587 

9 Marlis Jensen 580 

10 Esben Vilshammen 491 

11 Nicolaj Skotte 485 

12 Tom Søndergaard 390 

13 Susanne Andreasen 389 

14 John Topp 355 

15 Karl Vejrup 304 

16 Dorthe Berg Nielsen 301 

17 Mads Jakobsen 293 

18 Frederik Nobel Hadberg 264 

19 Henrik Christensen 256 

20 Lauge Simonsen 240 

21 Yvonne Van den Bergh 239 

22 Monica Topp 237 

23 John Johansen  235 

24 Kevin Van den Bergh 228 

25 Martin Lorenzen 210 

26 Grethe Hansen 204 

27 Mikael Kristensen 159 

28 Niels Peter Madsen 149 

29 Helle Ernst 148 

30 Lone Ejsing Therkildsen 145 

31 Christian Meyer 143 

32 Hanne Hald 136 

32 Birgitte Bach Mogensen 136 

32 Mikkel Jensen  136 

35 Helene Dyrhauge 135 

36 Per Hansen 131 

37 Jens Stærdahl 128 

38 Mathias Mørup-Lerdal 127 

39 Allan Grønbæk 123 

40 Anne Marie Sørensen 120 
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Rostatestik 2015 fortsat 
 
 

41 Kirsten Madsen 116 

42 Helle Olsen  111 

42 Anders Ohlsen 111 

44 Niels Michael Petersen 110 

45 Poul Rosenkilde Kristensen 107 

46 Andreas Pilman 104 

47 Jette Hagensen 101 

47 Lars Bruun Larsen 101 

Resterende 30 rorer under 100 km 1169 

Der er således samlet roet 16.358 km i 2015 

Med de sølle 16.358 km det blev til sidste år er der sat ny bundrekord 
siden 2006, hvor jeg overtog ansvaret for statistikken og der er mere 
end langt op til rekorden på 24.080 km fra 2008. Idet redaktøren har 
medregnet 271 km roet i kano, er det rent faktisk kun de 16.081 km der 
er roet i kajak, men det er jo samme forbund, så mon ikke det går. 
I år er det Aksel og Hanne R der skal ønskes tillykke med henholdsvis 
1253 og 1006 km. 
Redaktørens samlede konklusion er at 2015 har været et meget bedre år 
for windsurfer og vindmølleejere. 
       Karl 
 
Nytårsroning 
12 mere eller mindre friske roere var mødt op den første januar 
2016, for at ro årets første kilometer.  Vejret var os venligt stemt, 
da det for en gang skyld var stort set vindstille. Til gengæld var 
der en del tåge, så både GPS og kompas var i brug. Efter den me-
get stemningsfulde rotur, blev der spist kransekage og drukket 
champagne, og vi ønskede hinanden godt nytår. Og hermed også 
et ønske om godt nytår til jer, der ikke kunne komme. 
       Finn Roer 

Forside billedet af Obersleuse er taget af Klaus Rasmusen og den 
opmærksomme læser har selvfølgelig for længst opdaget det me-
get tydlige skilt der over samtaleanlægget i billedes venstre side. 
Efter redaktørens vurdering er samtaleanlægget placeret en anelse 
højt for kajakroere - Gad vide om alt besværet skyldes at det var 
nødvendigt at rejse sig op i kajakken for at betjene det? 
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 Orientering om forslag til ændringer af klubbens vedtægter 

I forbindelse med generalforsamlingen 2016 vil bestyrelsen stille forslag 

om ændringer til klubbens vedtægter. 

Det drejer sig primært om to ændringer. 

1)      På grund af ny lovgivning for banker vil det være hensigtsmæssigt 

at have beskrevet tegningsrettigheder for klubben i vedtægterne, da hele 

bestyrelsen ellers principielt skal godkende hver eneste transaktion. 

Derfor vil bestyrelsen foreslå, at der sættes rammer op for hvornår kasse-

reren, kassereren og formanden eller hele bestyrelsen kan tegne klubben. 

Derudover vil der muligvis være forslag om rammer for hvordan klub-

bens formue kan håndteres. 

2)      Både Roskilde kommune og DKF/DIF har andre aldersgrænser for 

indrapportering end klubbens nuværende inddeling i junior, senior og old 

boys/ladies. 

Derfor foreslås det at tilpasse klubbens inddeling til disse grænser. Det er 

primært junior kategorien, der foreslås ændret til inkl. 25 år. 

     Med venlig hilsen Aksel 

Klubbåde til salg. 

Vi har nogle klubbåde til salg en Zenith Eksplorer, en surfer og en 
escape. alle både som har tjent os godt i en del år. Men vi skal hve 
fornyet “stalden” lidt så derfor vil vi 
sælge dem...de koster kr 3000,00 pr stk som beset og excl. pagaj 
og andet. 
Hvis der evt. er ønske om bådplads, vil vi prøve at finde plads, 
men jeg kan ikke love at der straks er plads. 
Hvis du er interesseret så kontakt Finn Pedersen 20960964 eller på 
mail finn-petersen@mail.tele.dk . 

tel:20960964


7 

Hoteldrift mm i det sydlige Afrika 
 
I det lune efterårsvejr havde jeg lidt svært ved at komme rigtig i ju-
lestemning, da jeg 19. november mødte frem til klubbens traditions-
rige gløggaften. Men med den hyggelig og forventningsfuld stem-
ning der var blandt de små 30 fremmødte, virkede det tydeligvis 
som om at nogle klubmedlemmer var ved at komme i julestemning. 
Det kan selvfølgelig også være at de havde forstået weekendens 
vejrudsigt bedre en undertegnede, der var temmelig overrasket over 
den halve meter sne der søndag morgen dækkede Roskilde. 
Aftenens foredrag ”Hoteldrift mm i det sydlige Afrika” blev præsen-
teret af Yvonne og Kevin Van den Bergh, som er fra årets kuld af 
nye kajakroere. Under instruktionen, havde jeg godt nok hørt et ryg-
te om at de havde været i smut eller to i Afrika, men det viste sig 
hurtigt at jeg ikke heeeelt havde forstået omfanget. Det der med ho-
teldriften, handlede om at stå for driften af en safarilodge i det sydli-
ge Afrika, med en adresse der var noget i stil med ”At the end of the 
road”. Undervejs gik det op for os at lodgens smukke beliggenhed 
gav en del udfordringer, f.eks. var det ikke bare lige at smutte til 
købmanden efter det glemte. Den lidt afsides beliggenhed betød og-
så at Kevin havde en ekstra tjans som altmuligmand og servicetekni-
ker, samtidig med at han forsøgte at overbevise byggelederen, på det 
igangværende renoveringsprojekt, om Gantt-skemaet og anden vest-
lig planlægnings og ledes værktøjers fortræffeligheder. Når Yvonne 
ikke fungerede som receptionist, stuepige og reservemor for de an-
satte, færdes hun efterhånden hjemmevandt på de ”bonede” gulve 
hos den lokale Dronning iført flotte ”gallakjoler”.  
Det bedste ved aftenen var dog de mange flotte fotos, fra den lille 
safaritur på 10.000 km som de havde afsluttet opholdet med. Jeg sad 
og fik mere og mere løst til at genbesøge Afrika og på den efterføl-
gende snak kunne jeg forstå at flere af de andre klubmedlemmer 
havde det på samme måde. De mange fotos betød også at redaktøren 
gik i ”foto mode” og bare sad og nød det ene fantastiske sceneri ef-
ter det andet, med stor risiko for at der undervejs er smuttet en detal-
je eller to. 
I modsætning til sidste år lykkedes det redaktøren at  få smagt grun-
dig på både gløggen, æbleskiver mm og den samlede konklusion på 
traktementet er  - GODKENDT.  
 
       Karl 



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 30386241 
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 Finn R. 
 
Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea: 
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098 

03. marts   Generalforsamling, se separat indkaldelse 

17. marts   Vinsmagning, se nærmere på hjemmesiden   

03. april     Stander hejsning..med roning 14.00 og det hele 17.00 
16. april     Entringsøvelser i Maglegårdsbadet kl 13:00 – 17:00  

04. juni      Sommerfest...hvor vi fejrer klubbens 40 års jubilæum 

17-19. juli  Klubtur...Måske til Turø/ Tåsinge 

2-4. September  Klubtur til Silkeborg Vandrehjem // Mulighed 

for at ro Tour d Guden å som er d 3 september, eller bare have en 

god rigtig rar weekend tur med roture, skovture og alt andet godt. 

Vi har reserveret 3 stk 4 sengs værelser. 

 
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 
 
—————————————————————————- 
Sidste vinter blev klubbens træningslokale flittigt benyttet. 
Der er fri adgang for klubbens medlemmer så det er bare med 
at kikke forbi når man har tid og lyst. 
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