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Lyngby Kanoklub er medlem af:
•
Dansk Kano og Kajak Forbund
•
Dansk Arbejder Idrætsforbund
•
Fælles Sammenslutninger af Idrætsforeninger
i Lyngby Taarbæk Kommune
Lyngby Kanoklub samarbejder med:
•
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
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Aktivitetskalender
2020
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Dato:

Aktivitet:

11/1
12/1
17/1
2/2
5/2
9/2
12/2
1/3
8/3
11/3
15/3
18/3
5/4
20/4 kl. 17.15
24-26/4
25/4
2/5
3/5
9-10/5
7-10/5
13/5-24/5
16/5
23-24/5
28/5-1/6
30/5
6-7/6
6-7/6
13/6
13/6

DM i kajakergometer
O-løb, Danstrup Hegn
Vinterræs
O-løb, Bøndernes Hegn
Infoaften om ture og udflugter i 2020
Vinterræs
Madaften og Kajak på Grønland
O-løb, Amager Fælled
Vinterræs
Madaften
Tilmelding til kom-godt-i-gang kursus - AFLYST
LK Generalforsamling - AFLYST
Tilmelding til Begynderkurser - AFLYST
Mandags hyggeroning – start - AFLYST
Copenhagen Spring Regatta, Bagsværd - AFLYST
Standerhejsning/Rengøring/Grill
Nordic Open Marathon
Paradisløbet
Begynderkursus 1, Kajak
Klubtur til Lübeck - AFLYST
Kom-godt-i-gang kursus (13-17-20-24/5)
Klubtur til Vallensbæk
Maribo Regatta
Klubtur til Holland/Leiden - AFLYST
Fællesudflugt i kanoer og kajakker til Furesøen
Bagsværd Regatta
Begynderkursus 2, Kajak
Introduktion til turkano
LK Generalforsamling og Standerhejsning

14/6
20/6
20-21/6
23/6 kl. 18.30
27/6
4/7
25/7
7–9/8
8-9/8
10-15/8
27-31/8
30/8-1/9
4–6/9
11-12/9
20/9
26/9
?/?
3/10
31/10
4/10
11/10
1/11
8/11
6/12
13/12
?/12 kl. 18.30
?/12 kl. 13.00
?/12 kl. 14.00

Klubtur Vallensbæk
Sorø Maraton
Silkeborg Regatta
Sankt Hans Aften
Malmø Klubtur
Odense Å Klubtur
Amager Strandpark – DKF
DM Maraton Maribo
Hold 3, Kajakkursus
Klubtur til Prag, Tjekkiet - AFLYST
Tur til Spreewald, Tyskland
DM Kortbane
DM Sprint
Tur de Gudenåen DKF
Strandmølleåen
Mølleåens Blå Bånd
Standerstrygning
Støt Brysterne, Farum
Halloween tur på Mølleåen
O-løb Jonstrup Vang
Vinterræs
O-løb
Vinterræs
O-løb, Rudeskov
Vinterræs
Julebanko
Julefrokost - rundt om søen
Julefrokost – spisningen

I hver uge - Åbne hold for alle frigivne kajakroer:

Man. kl. 17.30
Man. kl. 18.00
Ons. kl. 18.00  
Fre. kl. 9.30
Lør. kl. 8.00

Hyggeroning motionister - er startet!
Roning motionister - på hold
Roning motionister - på hold
Carpe Diem - er startet!
Roning for motionister - på hold
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lidt forskel de forskellige steder.
Men korrekt, vi kunne måske
have sparet 50.000. Kroner, men
så havde vi ikke fået lavet ovenstående. Jeg er ikke spor i tvivl om,
at vi i bestyrelsen gjorde det rigtige
ved ikke at opsige den ansatte.
Nu bor vi jo i et dejligt land, hvor vi
har et Folketing, der virkelig sørger
for, at vi ikke lige løber ind i en økonomisk øretæve, uanset om det

drejer sig om arbejdsmarkedet eller
det frivillige foreningsliv.
Og da vi, som jeg indledte med,
har lidt et foreløbigt pænt tab ud
fra vores budget og virkeligheden,
så er Lyngby Kanoklub stået på
vognen.
Tg

FORMANDENS SIDER

Vi går ikke fallit
Det gør vi ikke, heller ikke hvis vi
ikke lukker mere op. Men vi har
pt. mistet over 100.000 Kroner
på tab af aflyste arrangementer,
manglende nye medlemmer og
meget andet.
Jeg ved, at vi alle i Danmark vil få
et minus på pengepungen. Lyngby
Kanoklub kunne måske allerede
fra medio marts have opsagt vor
ansatte. Det har flere påpeget overfor mig, men hvem var klar over,
hvor lang tid denne nedlukning ville
vare?
Og vi må aldrig glemme, at vi har
nogle kontraktlige forpligtelser
overfor Lyngby Taarbæk Kommune,
som skal overholdes, hvis vi vil
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bibeholde vores kontrakt.
Nu har den ansatte jo ikke siddet
stolene i stykker, der har hele tiden
været arbejde i større eller mindre
grad.
Men noget, vi alle vil kunne se,
det er, at vi har fået malet gulvet i
bådhallen, og efter sigende skulle
alle klubbåde være lige til at hoppe
i - ingen skader.
Nu er vi pt. kommet dertil, at vi må
benytte toiletterne. Dog skal de
rengøres to gange dagligt, og så
der er det jo rart, at vi stadig har en
ansat.
Vi har fået lavet forbedringer i Hårbøllehuset, vi har indhegnet hjørnet
af klubgrunden, så du vil kunne se

Gulvet i bådhallen før og efter. Skriv til
redaktionen, hvis I ikke kan se forskellen:).

I Hårbøllehuset
har vi indhegnet
hjørnet af klubgrunden.
7

LK

FAR VEL ...

FORMANDENS SIDER

Katamaran
Vores dejlige Empacher følgebåd
gennem de sidste 20-25 år har vi
skilt os af med på foranledning af
IU og MU.
Den var slidt op, og vores nuværende bådførere er ikke så stærke
som før i tiden, da vi anskaffede
den med snorestartsystem.
Vi har afhændet den til Vejle Å
Kano og Kajak klub, som vi så
håber på får stor glæde af den til
deres meget store ungdomsarbejde.
Men selvfølgelig skal vi have en ny.
Vi har også bestilt den på et værft
i Ungarn, og vi forventer, at den er
hjemme ultimo juni 2020.
Vores tanke er bl.a. den, at det ikke
kun er IU, der skal have glæde af
den. Den skal også bruges som
følgebåd for nybegyndere i alle
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aldersklasser, og på længere sigt
bruges som følgebåd for kursister
i dagtimerne, hvor vi gerne skulle
kunne tage nye +60 ind.
Så kunne du tænke dig at blive motorbådsfører, så meld ind til bestyrelsen. Hvis ikke du har et certifikat,
vil vi sørge for, at du får det.
Tg.

Generalforsamling
og Standerhejsning
Som bekendt har vi ikke afviklet
hverken Generalforsamling eller
Standerhejsning, idet vi kun må
være 10 personer samlet.
Tager vi de gennemsnitlige tal for
Generalforsamlinger gennem de
sidste 5 år, så er dette cirka 40
personer.
Den 8. juni bliver vi forhåbentlig alle
mere oplyst om de nye tal for, hvor
mange vi må være samlet. Man
skriver 30-50 personer, men det er
et tal, vi ikke kan bruge til noget.
Bestyrelsen håber på tallet 50 personer med den afstand, som pt. er
gældende. Sker dette, indkalder vi
derfor allerede nu til:
Generalforsamling lørdag
den 13. juni:
VM-Fonden kl. 9.45
Generalforsamling kl. 10.00
Standerhejsning kl. 12.00

Hvis ovenstående forsat gælder
med afstand, afvikles Generalforsamlingen på Bådebroen, men
nærmere herom.
Dagsorden er som den fremsendte i
Padlen nummer 578 - februar 2020
og I kan også finde den på næste
side.
Som oplysning hertil var der ikke
fremkommet nogen forslag.
Bliver regeringens udspil ikke som
ovenstående, aflyser vi igen, og
det vil fremgå af Lyngby Kanoklubs
Hjemmeside, Facebook og Facebook Kajakvenner.
Best.
P.s.
Find Årsregnskab 2019 og Budget
2020 i Padlen nummer 578 - februar 2020.
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Indkaldelse til den ordinære

Generalforsamling
Lørdag den 13. juni klokken 10.00
VM Fonden indkalder klokken 9.45
Standerhejsning kl. 12.00
Dagsorden ifølge LK’s love:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretning, IU, MU og Senior+
4. Gennemgang af et af bestyrelsen udformet og vedtaget
budget for den kommende sæson
5. Regnskab
6. Indkommende forslag
7. Valg - herunder:
Formand		
Thomas Gjerlufsen modtager genvalg
Materialemester		
Gert Nielsen modtager genvalg
Idrætsformand		
Nicolai Mørcke modtager genvalg
Senior+ Formand
Per Niclasen modtager genvalg
Motionsformand		
Best. foreslår Glenn Larsen
Kursusformand		
Vakant, bestyrelsen foreslår Jane Hinge
Kommunikationsform.
Vakant
Frivillighedskoordinator Vakant, best.foreslår Lillian Jørgensen
Udvikling		
Vakant, bestyrelsen foreslår Jill Merry,
Redaktør		
Ludmila Miklikova modtager genvalg
Revisor 2. 		
Aase Lundqvist modtager genvalg.
8. Eventuelt
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen, og skal i samme periode være tilgængeligt for klubbens
medlemmer (ophængt på klubtavle)
Kun aktive medlemmer ved personligt fremmøde, der ikke er i restance og ikke
indmeldt i 2020 har stemmeret.
Passive og nye medlemmer har taleret. Såfremt skriftlig afstemning begæres
af et aktivt medlem, skal en sådan foretages.
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I sidste nummer af Padlen var der denne
overskrift:

VM-Fonden har besluttet
at sælge huset Oasen i
Sverige
Når Fonden handler, og beslutninger er taget, så skal der ingen
forhindringer være - det skal
være her og nu.
Og det må man sige, at det var
der heller ikke. Fra huset kom til
mægler medio april til pengene stod
på VM-Fondens konto, gik der 14
dage.
Mægleren sagde, at så hurtig en
handel havde han aldrig oplevet før,
men som Fonden sagde, så skulle

det jo ske på et tidspunkt.
Med pengene i hus, så er udvalget
allerede på udkig efter noget andet,
og vi tager gerne imod seriøse tips,
hvis det opfylder følgende kriterier:
Man skal kunne køre dertil i bil og
med offentlige tog og busser. Der
må ikke skulle betales bro- eller
færgeafgifter for at komme dertil.
Vi havde lagt en lille føler på Facebook for af vejre stemningen, og
man må tænke sit, når man ser de
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replikker, der kommer.
Ikke angående hvor medlemmerne
kunne tænke sig et hus. Det er utrolig fornuftigt, og det er den slags
tilbagemeldinger, vi ønsker.
Men det er de meldinger, der blandt
andet går på, hvem der bestemmer,
og hvordan det er bestemt. Hertil er
der bare at sige, se under VM–Fondens vedtægter.
VM-Fonden er meget social. Vi
ser på, at Lyngby Kanoklub har
forpligtet sig til at rumme kano og
kajak, fitness og det sociale.
Hvert år skal Lyngby Kanoklub
sende oplysninger til diverse myndigheder om, hvor mange medlemmer af hvert køn vi er samt alder.
Ser vi på det, der er fremsendt for
2019, var vi i alt 625 aktive medlemmer, hvoraf de cirka 180 medlemmer er fra plus 60 år og opefter.
Derudover er vi cirka 65 passive
medlemmer. Mange af dem har
været aktive medlemmer, da de var
unge, men alderen til trods har de
stadig ikke sluppet Lyngby Kanoklub. Mange har været medlemmer
i over 60 år.
Flere har så kommenteret, om vi
ikke er en kano og kajak klub? Jo,
det er vi også, men det øvrige har
fulgt os i mange år, det sociale.
Har det aldrig undret disse medlemmer, hvor vi får midlerne fra til at
drive Lyngby Kanoklub? Prøv at se
regnskaberne.
Til dem kan jeg kun sige, at vi
12

FRA SPORTEN

havde alle disse goder, da de meldte sig ind. Spørgsmålet er derfor,
om vi er for lidt oplysende, når man
melder sig ind.
Vi har dog folderen ”Velkommen til
Lyngby Kanoklub”. Så man burde,
hvis man kun ser med kano- og
kajakøjne, have fundet sig en klub i
stedet for en forening.
Fonden vil hverken tilgodese det
ene eller det andet medlem. Alle
har kunnet booke sig ind på huset i
Sverige, og det samme gælder, når
og hvis vi får købt et andet hus.
Fonden

Philip Knudsen
Mit navn er Philip Knudsen. Jeg
startede med at ro kajak for omkring 9 år siden i Gladsaxe Kano
og Kajakklub.
Da jeg startede til kajak, startede
jeg sammen med mit fætter Rasmus Knudsen. Jeg startede til
kajak, da min mor Jeanette Knudsen og moster Yvonne Knudsen
var trænere for min bror Frederik
Knudsen og min kusine Pernille
Knudsen i Gladsaxe Kano og Kajakklub. Jeg blev ret hurtigt fanget af
kajak, da jeg kom ind på et begynderhold. Kort tid efter fik jeg tildelt
en ny børnekapkajak af klubben. I
2014 skiftede jeg klubben til Lyngby

Kanoklub.
I 2016 blev jeg udtaget for første
gang til ungdomslandsholdet, og jeg
har været på landsholdet lige siden.
Året efter (2017) blev jeg udtaget
til to internationale løb. Olympic
Hopes og Nordiske Mesterskaber.
Jeg har været med til 3 ud af 3
mulige Olympic Hopes (U15, U16
og U17). Det er kun som U15, 16
og 17 roer, man kan være med.
I 2019 lavede jeg mine største
resultater, siden jeg startede
med at ro kajak. I maj måned tog
jeg til Norge for at ro World Cup
på Marathon, hvor jeg vandt en
sølvmedalje. Dette var min første
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optræden på den internationale
scene på Marathon. Efter min World
Cup medalje, blev jeg udtaget til
at skulle repræsentere Danmark til
Europamesterskaberne på Marathon i K1. EM blev afviklet i Frankrig, og jeg blev nr. 5. Dog havde jeg
lidt udfordringer på denne tur, da
jeg fik slået mit ror skævt i første
overbæring. Men min 5. plads til
EM gjorde, at jeg blev udtaget til
Verdensmesterskaberne i Kina i
oktober måned. Til VM skulle jeg
både ro K1 og K2. K1 var det første
løb, jeg skulle ro, og det gik over al
forventning. Et meget dominerede
løb fra Danmarks side. Jeg vandt
min første VM-sølvmedalje, og
guldet gik ligeledes til Danmark.
Dagen efter skulle jeg ro K2 med
ham, som vandt i mit løb dagen forinden, Nicolai Thomsen. Her vandt
vi bronze.
Til daglig bliver jeg trænet af Thor
Nielsen med Mads Brandt Pedersen som træningsmakker. Vi træner
sammen næsten hver dag, så man
ser mig nok nede i klubben hver
dag, mandag til søndag.
Vi ses,
Philip

Min træner Thor Nielsen og min træningsmakker Mads Brandt Pedersen.
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Kragen og Jeg
De fleste vil sikkert kunne nikke
genkendende til overskriften og
følge de små ægteskabelige julelege.
Nedenstående vil tage fat, hvor de
sidste indlæg fra min hånd slap.
Vi er nu godt inde i maj måned og
begynder så småt at kunne lugte
bådhal og roture.
Min april måned startede i Hårbølle.
Planen var familie, råhygge osv.
hen over påsken.
Det gik måske ikke helt efter planen
med familiebesøget, men hyggelige
dage alligevel med megen sol og
blæst. Blæst til trods så var kajaktur
på ”To Do” listen.
Tænker man over hastigheden på
det varme vand påsken over, var
det nok meget godt med ikke alt
for mange liggende gæster. Vandet skulle nærmest hældes ud af
bruseren. Påsken blev overstået,
og en lokal VVS’er var blevet spottet i området og hidkaldt. Der måtte
stærke sager til at afkalke det kolde
tilløb til varmtvandsbeholderen.
Jeg fik lidt glæde af fornyelsen. 3½
arbejdsdage i Hårbølle blev det til,
hvor Gert byggede hegn, og jeg
klippede græs, hæk og skruede
nogle brædder på stakittet. Resulta-

tet pyntede.
Man kan komme i kontakt med de
indfødte på flere måder.
Næstformanden havde booket
huset og ankom nogle timer efter,
jeg kørte. Fredag den 17/4 var
dagen, hvor nogle både blev søsat.
Det er altid spændende at komme
på havnen dagen efter.
Hvorfor nu det? Bådene har stået
på land, og flydeevnen er måske
forringet. Det er set før.
Morgenduelige har før opserveret
næsten druknede både dagen efter,
også i år.
Der er vinterbadere i Hårbølle,
måske har du set dem?? Faktisk er
flere af dem både morgen og aften.
Jeg havde taget en beslutning om,
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at badeturen skulle afprøves.
Klokken syv morgen, ned på broen,
af med tøjet og plask i vandet; dejlig
frisk, måske vanedannende.
Det blev til 10 svømmeture; omklædningen bagefter tja, man fryser
faktisk ikke ☺.
Hvor varmt var vandet så?? Vandet
4gr., luften 6 og blæsende.
Alt dette må jeg så undvære.
Tilbage i Lyngby blev rest-fredag
og weekenden brugt på at klargøre
bådhal til en omgang med rullen.
Jeg skrev sidst, at jeg havde vasket
gulvet nogle steder.
Nu var det hele gulvet, så en
strategi blev lagt, og gulvet vasket
og skuret. Jeg lod vandstøvsugeren
om det beskidte vand. Glenn kom
og hjalp nogle timer søndag med
16

at flytte både, og et stykke halgulv
blev lappet.
Mandag var jeg således klar til maling de første gange.
Dejligt når logistik, planlægning og
udførelse går op i en højere enhed.
Men træerne vokser som bekendt
ikke ind i himlen, og en deadline
27/4 gav lidt mislyde på klaveret.
Alt det er overstået, og resultatet
kan ses, hvis I bevæger jer ned i
klubben.
Nu tænker I, hvor er kragen i alt det
her?
Kragen har holdt mig med selskab
før, gerne i frokosten og helst når
jeg var optaget af andet i få minutter.
Senest 04/05 hvor den lettede mig
for pålægget på det sidste stykke

mad, mens jeg lige var ude og
tage et billede af Bjørn Axelsen og
????? på vej ud.
Primo april tror jeg, her var det en
på broen over kanalen, som ville
snakke - kragen nakkede hele
madpakken.
Kragen har falkeøjne, snedig og
klog som en ugle angriber den, når
du vender ryggen til bare et par
meter væk.
Anden har lavet en hulning i plantekassen, den er ikke set ruge.
Kragen var utilfreds med serveringen og gik over til ”take away”.
Andemor planlægger forøgelse, og
der er æg i reden. Kragen blev set
flyve væk med et andeæg 05/05.

De seneste dage har jeg sat et
hegn/stakit op på hjørnet mod fiskere, løbere og cyklister med trang
til at afrunde hjørner. De havde slidt
græsset af og stampet en sti den
korte vej igennem.
Stakittet er rimelig nænsomt opsat,
så det spærrer vejen, men ikke
virker brutalt i omgivelserne. Se
billedet på bagsiden.
Arne I Bech
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DET SKER

Fra Motionsudvalget
Motionsudvalget følger de nyeste
retningslinjer om den forsigtige
genåbning af Danmark. Indtil
videre er grænserne lukkede,
og det påvirker desværre vores
klubture.
Det er super ærgerligt især i år,
hvor vi havde planlagt så mange
spændende ture og udflugter. Som
tidligere bekendtgjort har vi udskudt
vores ture til Lübeck (D), Leiden
(NL) og Prag (CZ) til næste år. Vi
holder stadig vores tur til Spreewald
(D) åben og håber meget, at grænserne mellem Tyskland og Danmark
åbner til sommer, og at det lykkes
18

os at rejse som planlagt sidst i august. Værten på Pension Miersch,
hvor vi har bestilt overnatninger, vil
holde vores reservation til begyndelsen af juli. Hvis grænserne ikke
åbner, og hvis man ikke ændrer på
afstandskravet på 1m, bliver vi nødt
til at udskyde også denne rejse til
næste år. Afstandskrav på 1 m vil
forhindre, at vi kan sidde sammen i
bilerne.
Ligesådan holder vi turen til
Gudenåen åben. Det er ikke en
udenlandsk tur, så der kan kun
krav om 1 m afstand påvirke turen.
Forudsætning for turen er også,

at løbet ”Tour de Gudenå” bliver
afholdt.
Vores planlagte udflugter er også
påvirkede. Vi havde ændret turen til
Susåen d. 16/5 til turen fra klubben
til Farum Sejlklub, men blev nødt til
at flytte den på grund af dårligt vejr.
Vi regner med at gennemføre turen
d. 30/5.
Vi håber også at kunne gennemføre
udflugten til Vallensbæk Kano og
Kajak Club d. 14/6. Hvis kravet om
1 m afstand ikke bliver ophævet,
må vi ikke køre i klubbiler, og vi må
se på en alternativ transport. Det
kan evt. være i privatbiler, hvor det
er 2 personer i en bil = chauffør +
en passager på bagsædet. Men
begge skal helst kende hinanden
godt og være trygge ved situationen.
De andre udflugter og løb:
- Malmø Kanottklub d. 27/6
- Klubtur til Odense Å d. 4/7
- Amager Strandpark rundt d. 25/7
- Støt Brysterne d. 3/10
- Halloweentur til Strandmøllen d.
31/10
afhænger også af de på det tidspunkt gældende regler.

Orienter dig venligst på LKs
hjemmeside og på klubbens Facebook, hvor vi vil opdatere vores
aktiviteter i forhold til de nyeste
gældende regler. Du kan også ringe
til et af MUs medlemmer:
Jill Merry
24 24 39 66
Glenn Larsen 61 40 63 50
Camilla Merit Andersen 21 73 98 26
Kitt Skovhede 40 34 77 76
Marianne Kildehus 20 21 99 33
Ludmila Miklikova 24 63 81 28
Mange MU hilsener,
Motionsudvalget

Jernmanden ved Malmø Kanoklub
glæder sig til at gense Senior+ udvalget
igen i år. Lad os håbe, at vi ikke skuffer
ham, denne gang sammen med motionisterne.
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DET SKER

Har I hørt,
At LKs toiletter nu er brugervenlige, men for at komme dertil, er der kun
adgang gennem bådhallen, og ingen adgang til opholdsstue – køkken – omklædningsrum og baderum. Det er utroligt vigtigt at overholde
dette, så længe Lyngby Taarbæk Kommune fastholder disse krav.
At Vores eliteroere skal lørdag den 23. maj vise deres styrke overfor landstræneren og sportschefen.
		 Udtaget til denne fremvisning er: Frederikke, Nicolai, Rasmus, Simon
og Victor. Det skal foregå på Bagsværd Sø.
		 Spændende bliver det at følge vores elite, især dem der boltrede sig
i Floridas varme bølger. Var de i kajakkerne hver dag? Eller var der
andet, der trak?
At Stønnerholdet har mødt hinanden foran Lyngby Kanoklub hver mandag og torsdag morgen klokken 8.30 for at motionere sammen. De er
hver gang blevet lokket over til Fuglevad Vandmølle, hvor Formanden
havde set en ugle. Den har også været der hver gang og sidder i
samme stilling. Formanden siger, det er, fordi den sover.

Vi er startet med fællesroning
mandag og fredag
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at to af vores kajak-fællesroningshold er
startet. Det er:
Mandags hyggeroning kl. 17.30
Fredags Carpe Diem kl. 9.30
Kom i gang efter en måske ufrivillig pause. Alle er hjertelig velkommen. Den
eneste forudsætning er, at du er frigivet. Indtil videre må vi kun være 5 på
broen på samme tid. Men vi venter på hinanden, hvis der kommer flere, så
hold dig ikke tilbage.
Vi ses,
Jette Th., Henriette, Kirsten Høyer, Ludmila
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At Tove, som er meget spændstig til trods for, at hun er alderspræsidenten, er set kravle op i træet, og hun mener, det er en attrap. Ja, det
kunne ligne Formanden, hvad tænker du?
At Vi bliver lidt ved Formanden. Alle ved, at det med penge er hans
kæphest. Da han bestilte den nye Katamaran i Ungarn, fik han besked
på, at de skal have 50.000 Kroner på forskud, før de så meget som
kommer hærder på et stykke glasfiber.
		 Til trods for vi ved, han er et sproggeni, tog han fat i Bandis mor, Nora,
som kommer fra Ungarn. Hun har været Lyngby Kanoklub til stor hjælp
i denne situation, så det siges, at Formanden lukkede øjnene og bad
Kassemesteren sende de første 50.000 Kroner.
At Vores Redaktør fremover kun skal have sit arbejdsliv omkring Padlen.
Det skal vi medlemmer være yderst taknemmelige for, og vi bør have
lidt medlidenhed med VELUX, som nu har måttet sige farvel til så god
en medarbejder.
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At Coronatiden har gjort noget unaturligt for menneskeheden. Padlens
udsendte så lørdag formiddag den 16. maj to motionsroere, vi nævner
ingen navne, Christian og Lars, tage et par klubkajakker ud af hallen,
for derefter at tage svømmevest på og gå en tur over i Folkeparken
med kajakkerne.
P Padlens udsendte konkluderede, at så slap de for at desinficere kajakkerne, når de kom tilbage, men igen blev der taget gruelig fejl, idet de
blev vasket, som deres mor har lært dem.
At To af vores unge kvindelige roere, Nikolina og Camilla har købt egne
kajakker, de siger, at de har brugt deres konfirmationspenge. Sikken
nogle fornuftige piger. Og heldige også, idet sådan en investering ligger tæt på 25.000 Kroner pr. stk.
At Den nye Katamaran er cirka 60 cm længere end den gamle, så det
kræver en udgravning af Petanggården og en ny overbygning. Sidstnævnte var også en nødvendighed, idet den gamle er lidt rådden.
At Alle jer, der i løbet af sommeren har booket sig ind i Hårbøllehuset,
skal passe på, når I kommer dertil. I kan ikke bare lige køre ind, idet
vores Materialemester Gert har sat låger for. Dette til glæde for mange,
især for dem der har børn med derned, og til stor ærgrelse for de forbipasserende, som har hunde. Nu kan de ikke løbe ind i haven og gøre
det ene eller andet.
At Motionsudvalget ikke så nogen grund til at forny lånet af Furesø
grunden, idet den næsten ikke blev brugt.
		 Så 35 års brug af denne er nu slut. Den var i mange år et yndlingssted
for Turkano folket, idet der blev lavet mange grill arrangementer
deroppe.

Ugle i træet ved Fuglevad Vandmølle,
hvor formanden 2 x om ugen får Stønnerholdet til Møllen. Se godt efter - den
sidder der.
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Retur ved vedvarende adresseændring

Som Idrætsformand skal man være forberedt på lidt af hvert – på sommerskolen
skulle Nicolai ud over at lære børn at ro,
også sørge for at tage splinter ud.

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

20. juni 2020
Mail dit indlæg til : ludmila@miklikova.dk
LYNGBY KANOKLUB
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Hjemmeside:		
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