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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
18/4
20/4 kl. 17.15
24-26/4
2/5
3/5
9-10/5
7-10/5
13/5-24/5
16/5
23-24/5
28/5-1/6
6-7/6
6-7/6
13/6
14/6
20/6

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 og Kajakudstyr
Tilmelding til kom-godt-i-gang kursus
LK Generalforsamling
Tilmelding til Begynderkurser
Standerhejsning/Rengøring/Grill
Mandags hyggeroning – start
Copenhagen Spring Regatta, Bagsværd
Nordic Open Marathon
Paradisløbet
Begynderkursus 1, Kajak
Klubtur til Lübeck
Kom-godt-i-gang kursus (13-17-20-24/5)
Klubtur til Suså
Maribo Regatta
Klubtur til Holland/Leiden
Bagsværd Regatta
Begynderkursus 2, Kajak
Introduktion til turkano
Klubtur Vallensbæk
Sorø Maraton

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

Silkeborg Regatta
Sankt Hans Aften
Malmø Klubtur
Odense Å Klubtur
Amager Strandpark – DKF
DM Maraton Maribo
Hold 3, Kajakkursus
Klubtur til Prag, Tjekkiet
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
Hyggeroning motionister - slut for sæsonen
Man. kl. 18.00
Roning motionister - slut for sæsonen
Ons. kl. 18.00  
Roning motionister - slut forsæsonen
Fre. kl. 9.30
Carpe Diem - hyggeroning eller motionsloft
Lør. kl. 8.00
Roning for motionister
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Indkaldelse til den ordinære

Generalforsamling

Onsdag d. 18. marts 2020 klokken 19.15
VM Fonden indkalder klokken 19.00
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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Budget 2020
INDTÆGTER:

2020

    2019

2018

2017

				

Kontingenter
848.000
848.000
787.000
743.000
Tilskud fra LTK
190.000
190.000
170.000
149.000
Kursusindtægter
65.000
65.000
70.000
58.800
Sponsorbidrag
19.000
25.000
30.000
30.000
Salg af kanoer/kajakker
5.000
Aktivitetsudvalg
35.000
35.000
30.000
30.000
Stævner MBB - netto
20.000
30.000
20.000
25.000
Stævner div. - netto
30.000
45.000
45.000
25.000
Udlån af sommerhuse
65.000
60.000
55.000
60.000
Nøglebrikker
5.000
5.000
2.000
5.000
Udlån af materiel
3.000
3.000
10.000
7.000
Bladpuljen
8.000
Øvrige indtægter
1.000
1.000
1.000
5.000
				
Indtægter i alt
1.281.000
1.307.000
1.220.000
1.150.800

UDGIFTER:

2020

    2019

2018

2017

				

Drift af sommerhuse
63.200
65.700
69.200
97.500
Idrætsudvalget
128.000
133.000
130.000
98.000
Motionsudvalget
15.300
85.300
72.400
74.900
Seniorudvalget
8.000
Kursusudvalget
72.000
Kommunikationsudvalget
6.000
Frivillighedsudvalg
6.000
Udviklingsudvalg
6.000
Romateriel
33.000
44.000
44.000
60.000
Transportmateriel
94.000
83.000
85.000
86.000
Padlen, trykning og porto
76.000
73.000
73.000
78.000
Lokaleomkostninger
71.000
91.000
116.000
152.000
Lønnet daglig medhjælp
350.000
310.000
300.000
350.000
Telefoni, hjemmeside
62.600
45.000
42.000
45.700
Kontingenter
75.000
70.000
66.000
63.000
Møder
33.000
19.000
19.000
27.000
Repræsentation
20.000
20.000
20.000
20.000
Løn regnskabsføring+medlems admin 30.000
30.000
30.000
40.000
Øvrige admin.omkostninger
61.500
77.500
82.500
66.000
Aktivitets reserve
60.000
- 		
		
Udgifter i alt
1.270.600
1.146.500
1.149.100
1.258.100
				
Resultat
10.400
160.500
70.900
-107.300
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Årsregnskab 2019
INDTÆGTER:

2019

Realis.

2019

2018		

Budget

Realis.

Kontingenter over 25 år
542.488
570.000
Kontingenter under 25 år
78.925
77.000
Familierabat
-24.700
-26.000
Vedlh.dep. indbetalt
80.200
79.000
Vedlh.dep. tilbagebetalt
-28.355
-25.000
Pladsvederlag
174.802
170.000
Bøder for sent indbetalt		
Indskud nye bådpladser
6.000
3.000
MEDLEMSINDBETALINGER I ALT 829.360
848.000
				
LTK Medlemstilskud
32.568
39.000
LTK Tilskud til bådkøb
22.500
LTK Selvforvaltning
142.861
139.000
LTK Idrætsdag
5.000 		
LTK Sommerferieaktivitet
15.000
12.000
LTK TILSKUD I ALT
217.929
190.000
				
Kursusindtægter
64.200
65.000
Salg/Køb af brugte turbåde		
Sponsorer vedr. biler
12.500
25.000
Aktivitetsudvalg, fester
50.862
35.000
Mølleåens Blå Bånd
20.127
30.000
Cph. Springregatta
25.520
45.000
Lån af OASEN
24.000
25.000
Lån af Hårbølle
45.800
35.000
Nøglepenge
7.100
5.000
Ly-Taa Sommerferieaktiviteter
-8.000 			
Vederlag for udlån af materiel
6.200
3.000
Bladpuljen
85
Andre indtægter		
1.000
ØVRIGE INDTÆGTER I ALT
248.394
269.000
				
INDTÆGTER I ALT
1.295.683
1.307.000

565.592
77.300
-25.900
79.000
-20.100
171.900
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7.900
855.692
39.532
139.568
53.500
12.500
245.100
69.875
10.000
86.000
-7.700
36.799
59.778
27.900
34.900
8.000
-4.855
6.700
5.649
333.045
1.433.836

UDGIFTER: 		 2019
2019
2018
		
Realis.
Budget
Realis.

		
		
Forsikring, Oasen		 2.252
2.700
2.601
Rep., vedl.hold, Oasen		
802
5.000
4.000
El, vand m.m. Oasen		 12.174
13.000
12.780
Ejendomsskat, Oasen			
2.200
2.186
Øvrige udgifter, Oasen		 3.487
5.000
215
Forsikring, Hårbølle		 4.689
5.000
4.473
Rep., vedl.hold, Hårbølle		 3.712
5.000
2.627
El, vand m.m. Hårbølle		 16.575
17.000
16.654
Ejendomsskat, Hårbølle		 8.347
7.800
7.786
Øvrige udgifter, Hårbølle		 2.600
3.000
3.188
SOMMERHUS I ALT		 54.638
65.700
56.510
				
Godtgør. vedr. under 25 år		 27.290
40.000
36.400
Kurser IU, DKF		 10.337
5.000
Børnetræning, weekendture, IU			
1.000
Møder, IU			
2.000
253
Træningstøj			
6.000
2.150
Træningslejr, IU-træn.			
1.000
Stævner, IU-trænere			
1.000
Startpenge, Stævner		 15.765
20.000
13.560
Team Elite tilskud		 -110.000
-55.000
-95.000
Udgifter Team Elite roere		 112.012
55.000
78.033
KC - Medlemskab		 16.000
18.000
16.000
KC/DKF - Træningssamling		 6.979
10.000
7.200
KC/DKF - Stævnedeltagelse		 4.648
25.000
21.186
Kap1 - Kap2 tilskud/omk		
229
1.000
424
Reparation af Materiel, IU			
1.000
Materielanskf., IU			
1.000
Øvrige udgifter, IU		
150
1.000
2.400
IDRÆTSUDVALGET I ALT		 83.410
133.000
82.605
				
Ture og stævner, MU		 1.512 		
-690
Kursusafvikl., udgifter		 4.260
3.900
3.028
Materielanskaff. MU		 2.712
1.000
313
Småanskaffelser, MU		
4.000
271
Træningstøj, MU		
1.000
350
Rep. Og vedligehold MU		 3.000
1.000
Kurser, MU		 3.280
11.000
10.049
Møder, MU		 1.185
1.500
54.384
Godtgørelser over 25 år, MU		 47.875
55.000
O-løb		
-660
900
860
Furesø Grund		 3.000
3.000
3.000
Øvrige udgifter, MU		 5.860
3.000
2.694
MOTIONSUDVALGET I ALT		 72.024
85.300
74.258
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UDGIFTER:		
2019
2019
2018
		
Realis.
Budget
Realis.

UDGIFTER:		
2019
2019
2018
		
Realis.
Budget
Realis.

Romateriel		 85.750
60.000
162.549
Bådsponsor		-82.750
-6.000
-106.000
Salg af romateriel		 -1.500
-10.000
-8.000
ROMATERIEL I ALT		 1.500
44.000
48.549
				
Materielanskaffelser		 16.000
7.000
6.377
Brændstof m.m., biler		 3.413
6.000
4.344
Vægtafgift, biler og trailere		 7.520
12.000
11.766
Forsikring, biler og trailere		 27.228
20.000
18.243
Rep. af biler og trailere		 14.551
10.000
727
Garageleje		 4.000
4.000
4.000
Benzin, motorbåd		 252
1.500
612
Rep. af motorbåd		 2.347
4.000
3.051
Forsikring, motorbåd		 5.959
6.500
6.196
Øvrige udgifter vedr. transport		 1.008
12.000
11.664
TRANSPORT MATERIEL I ALT		 82.278
83.000
66.980
				
Udsendelse af Padlen		 33.217
40.000
25.295
Trykning		 29.700
30.000
29.500
Øvrige udgifter		 200
3.000
200
PADLEN I ALT		 63.117
73.000
54.995
				
Bådhal		 1.174
5.000
3.500
Ro Loft			
10.000
1.696
Værksted		 5.898
10.000
6.968
Kantine		 3.577
4.000
Vægtloft		 8.955
30.000
25.890
Fællesrum		 9.967
20.000
9.174
Rengøringsartikler m.m.		 11.877
10.000
9.152
Diverse lokaleomkst.		 100
2.000
869
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT		 41.548
91.000
57.249
				
Løn m.v., daglig ansat		312.499
320.000
301.716
Heraf ompost. til børnetræning			
-10.000
738
Løn regnskabsføring		 27.850
30.000
20.000
Kontorartikler, porto		 2.570
10.000
7.186
Telefon, bestyrelse		 5.203
6.000
5.201
Telefon, mobilpay		 1.608
2.000
1.608
Telefon, klub		 2.028
2.000
1.998
Abonnementer		 7.908
10.000
8.974
Bankgebyrer		 300
500
300
Klubsystem - Memberlink		 11.723
13.000
11.560
Internetomkostninger		 1.519
1.000
984
Betalingsgebyrer		 3.020
6.000
5.229

Betalingsaftaler/abonnementer		 1.825
3.000
Kontormaskiner			
5.000
Småanskaffelser		 120
10.000
Forsikringer		 12.787
15.000
Konting. FIL, DKF m.m.		 73.167
70.000
Årsmøder, DKF		 7.372
4.000
Kurser		
2.000
Bestyrelsesmøder		 12.149
5.000
Kørsel		 890 		
Refusioner iflg. DIF		 16.700
25.000
Fælles Klubmøder		 14.144
10.000
Repræsentation, gaver		 17.078
20.000
Øvrige Udgifter		 5.325
12.000
ADMINISTRATIONSOMK. I ALT		537.785
571.500
				
DRIFTSUDGIFTER I ALT		936.300
1.146.500
				
Hensættelser		345.000 		
Renteindtægter, udbytte		 -4.108 		
Kursgevinster				
FINANSIELLE POSTER I ALT		340.892
				
PERIODENS RESULTAT		 18.491
160.500
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AKTIVER

2019

Realis.

2018

Realis.

2.657
2.403
14.748
68.379
2.800
4.269
300
19.050
7.568
16.052
10.539
514.259
955.405
150.000
-4.577
145.423
333.008

2017

Realis.

		

Klubkonto
56.738
130.098
48.464
Medlemsgiro
406.730
100.233
154.960
			
Kronjylland (tidl.Alm. Brand)
785.372
785.372
770.372
Nordea, 311 028 MP
75
1.010
197
Nordea, 617 988 VM
12.030
12.030
12.030
Nordea, 631 913 KT
720.194
664.597
610.018
Nordea, 304 837 Jeppes Fond
54.621
54.621
52.072
LIKVIDE MIDLER I ALT
2.035.760
1.747.961
1.648.113
			
ANDRE AKTIVER				
Andre tilgodehavender
4.000
4.000
54.000
Nordea-aktier, 889 stk.
40.460
40.460
40.460
Ejendom i Sverige (ansk.)
372.585
372.585
372.585
Ejendom Hårbølle (ansk.)
1.300.000
1.300.000
1.300.000
ANDRE AKTIVER I ALT
1.717.045
1.717.045
1.767.045
			
AKTIVER I ALT
3.752.805
3.465.006
3.415.158
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PASSIVER

Nota

2019

Realis.

2018

Realis.

Mellemregn. vedr. Kontingenter		
1.725
1.200
3.000
Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl.		
199
167
Skyldige omkostninger
1
36.470
35.549
98.304
Anden gæld		
		
38.394
36.916
101.304
				
VM-Fonden		
12.030
12.030
12.031
Jeppes Fond		
54.622
54.622
52.072
Overskud tidl. år		 2.056.550
2.031.600
1.992.644
Årets Resultat		
18.491
24.949
38.956
EGENKAPITAL		 2.141.693
2.123.201
2.095.703
				
Hensat til klubbus/biler		 462.462
312.462
700.000
Hensat til værksted		
30.000 		
Hensat til nye låse		
6.758
Hensat til nyt fritidshus		
50.000
50.000
50.000
Vedligehold og inventar, Oasen		
34.340
43.173
43.173
Vedligehold og inventar, Hårbølle		
25.000
25.000
25.000
Hensat romateriel Hårbølle		
50.000 		
Hensat til nye møbler, stuen		
22.254
22.254
22.254
Hensat til istandsættelse klublokale		
2.897
55.000
25.000
Hensat til kapbåde		
3.966
Hensat til Udstyr vægtloft		
95.000
95.000
25.000
Hensat til Udstyr roloft		
55.000
55.000
25.000
Hensat til Udvendig vedligehold		
25.000
25.000
25.000
Hens. lønreserve medhj.		
40.000
40.000
40.000
Hensat udvendig vedligehold		
75.000 		
Hensat til bådhal, udstyr		
50.000
50.000
50.000
Hensat til loftsrum		
65.000
65.000
65.000
Hensat til ny trailer		
50.000
37.000
37.000
Hensat til køkkenforbedringer		
10.000
10.000
10.000
Hensat til motorbåd		
50.000
50.000
Hensat til grund Sverige		 175.000
175.000
Hensat til Stævneudvikling		
55.765
70.000
Hensat til Carport		
60.000
60.000
Hensat uforudsete udgifter		
65.000
65.000
65.000
Hensat uforudsete projekt omk.		
25.000 		
HENSÆTTELSER I ALT		 1.572.718
1.304.889
1.218.151
				
PASSIVER I ALT		 3.752.805
3.465.006
3.415.158
Nota:
1 Skyldige omkostninger, 35.549,00 kr.: 		Løn og sociale omk. betalt i januar 30.024,00
		Skyldig O-løb 3.000,00
		Øvrige driftomkost. herunder roloft 2.525,00
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FRA SPORTEN

2017

Realis.

LK-eliteroere Træningslejr Florida 2020
Igen i år er vi tre Lyngby roere, der
på elitecenteret er blevet udtaget til
DKF’s landsholds vinter/forårstræningslejre i henholdsvis Florida og
Portugal 2020.
Det er ikke nogen hemmelighed,
at DKF og Danmark ikke lykkedes
med at kvalificere hverken K1 eller K2 herrer til OL ved sidste års
senior VM.

Dette betyder, at Danmark har en
sidste chance for at kvalificere henholdsvis en K1 1000 og K2 1000m
ved Continental Qualifier i år, men
kampen er hård, og for at kvalificere
sig SKAL man VINDE. Derfor er
fokus i år at finde den hurtigste K2,
som skal kæmpe om denne ene K2
plads i starten af sæsonen her.

Hverdagen bag om kulisserne i Florida
I Florida, hvor vi befinder os pt.,
træner vi i en by, der hedder Clermont. Vi skal være i Florida i 6 uger,
og vi rejser hjem den 14. marts.
Vi bor i huse og skal faktisk klare
det meste selv (mad, rengøring,

transport til og fra træning), så det
er ikke bare det typiske glansbillede
af elite atleter, der lever i sus og
dus, hvor maden bliver serveret for
dem på deres 5-stjernede hotel, når
de er færdige med træningen. Det
13

betyder, at vi nok får aftensmad lidt
senere, end hvad de fleste er vant
til. Hos os er det meget normalt,
at maden serveres omkring kl. 20.
Men alt dette er med til at holde en
god hverdag kørende, da man på
en 6-ugers træningslejr, godt kan
blive lidt ”bims”, hvis man faktisk
ikke har nogle normale ”hverdagsting” at tage sig til. Rengøring
kunne måske godt gøres lidt oftere,
men når man træner 3-4 gange om
dagen, og selv står for frokost og
aftensmad, så skal der altså lige lidt
ekstra motivation til at rejse sig fra
sengen og få det gjort. Det er dog
fast, at køkkenet skal holdes rent,
samt at vores generelle hygiejne i
huset er i orden, så vi undgår risiko
for sygdom. Så må folk selv vælge,
hvad de gør med deres værelser.
I vores hus har vi 3 dobbeltværelser, så vi bor 2 og 2. Simon bor
sammen med Rasmus Alsbæk fra
Maribo, og Victor og jeg selv (Rasmus) bor sammen. Victor og jeg
passer godt sammen, idet vi begge
to er lidt ”natteravne” og går senere
i seng end de andre i huset. Vores
værelse er, hvis jeg selv skulle sige
det, meget anstændigt. Det roder
måske lidt, men når man skal bo i
en ”kuffert” i 6 uger, så er det heller
ikke så svært at finde rundt i ens
ting. Vi deler klædeskabet, hvor
vi har vores almindelige tøj, som
shorts og t-shirts, hvis I stadig ved,
hvad det er i kolde Danmark. Vores
træningstøj derimod flyder. Victor
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har det ene hjørne af værelset, og
jeg har det andet, og så bliver det
ellers bare smidt der, når det er
tørt og klar til brug igen. Det lyder
måske mærkeligt, men når man
træner så tit, og tøjet hele tiden er
i brug, så magter man altså ikke at
lægge det sammen, så snart det er
tørt, da det alligevel bliver taget i
brug dagen efter. Det er lidt en form
for træningstøjsrutine. Jeg har et
fast sæt træningstøj, jeg er løber
i, og et fast sæt jeg vægttræner i.
Resten fordeles på ro passene,
som varierer, alt efter hvor koldt og
varmt det er.

Hvordan foregår sådan en
normal hverdag i Florida så?

Jo, Victor og jeg står op kl. 7.10
og spiser morgenmad. Det er bare
klassiske kedelige havregryn med
sukker på og banan, måske lidt
nødder i ny og næ. Vi har ca. 10-15
min. til træning i bil, og vi mødes
med pigerne og trænerteamet kl.
8.00 ved Clermont roklub, hvor vi
så gør klar til dagens træning. Den
første træning er typisk lidt hårdere
og med højere intensitet så som
sprinter, 1000m test osv.
Første træning tager typisk mellem
1,5 til 2 timer, hvor størstedelen
læner sig op ad 2 timer med opvarmning, program og roning. Efter
første træning skiftes der til et nyt
sæt træningstøj og en banan eller
en gel indtages måske, hvorefter
det så er direkte ud at løbetræne

eller til fitness og vægttræning. Vi
skifter mellem de to ting hver 2.
dag, så mandag, onsdag og fredag
vægttræner vi, og tirsdag, torsdag
og lørdag er der løbetræning og
10x10 Chins efter første ro pas.
Så er det blevet frokosttid. Vi er
typisk hjemme igen fra morgenens
2 træninger mellem kl. 12 og 13,
alt efter om vi lige skal handle ind.
Så skal der laves frokost, som er
en ”Florida sandwich”, som kalder
vi den. Vi kan jo uheldigvis ikke få
rugbrød herovre, så vi bruger multigrain brød og bagels, som vi fylder
med æg, kødpålæg (skinke, turkey
osv.), spinatblade, pesto, hummus,
mayonnaise, og hvad vi nu ellers
lige kan fylde i af gode sager, og
dem spiser vi så to af hver.
Herefter skal der slappes af. De
fleste får sig typisk en lur på omkring 30 min, nogle lidt længere,
alt efter hvor hård træningen har
været. I dette tidsrum slapper vi af
inden næste træning.
Kl. 16.00 mødes vi så igen ved
roklubben og gør klar til 2. træning.
Det er typisk et lidt kortere pas,
som foregår i lavere fart, nogle dog
med modstand på (en strop/elastik
som sættes rundt om båden, nogle
gange også med en tennis/hockey
bold i, som sættes under båden for
ekstra modstand). Dette pas tager
typisk mellem 1 til 1,5 time med
opvarmning, program og roning.
Herefter er det snuden hjemad
igen, for så at gå i gang med af-

tensmaden. I vores hus skiftes vi til
at lave mad, så det går på runde,
og man laver mad hver 5. dag. Ved
aftenmadsbordet har vi drenge i
huset en regel, der hedder ”phone
away”. Man må altså ikke benytte
sig af sin telefon, når vi spiser, med
mindre man har fået speciel tilladelse af de andre omkring bordet.
Dette er også fordi, det er ved aftensmaden, hvor vi alle sammen er
samlet og kan slappe af, og derfor
også få snakket om alt fra film til
hvordan træningen er gået. Ellers
slapper man typisk bare af, når man
kommer hjem. Kommer lidt ned
på jorden igen efter en lang dag.
”Nogen” har måske lidt lektier, som
skal ordnes (det er kun mig selv, de
andre er færdige), andre har måske
ikke rigtig noget at tage sig til og ser
film eller spiller lidt forskellige spil.
Nogle gange ser vi også basketball
om aftenen for udover aftensmaden
også at have noget andet at være
fælles om.
Det er ikke en hemmelighed, at når
man er på træningslejr i 6 uger,
så er det altså ikke bare benhård
træning i 6 uger, for det kan kroppen ikke holde til. Derfor har vi også
lidt fridage i ny og næ. Onsdag har
vi fri om eftermiddagen, fordi vi
om morgenen typisk har test, hvor
man virkelig skal være på og yde,
og så har vi fri lørdag eftermiddag
og hele søndagen. Lørdag morgen
ror vi typisk en lidt længere tur end
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normalt, omkring 25-30 km, nogle
gange mere, og så en løbetur og
chins bagefter, ellers har vi typisk
fri resten af weekenden. Fridagene
bruges forskelligt. Lørdag eftermiddag kan vi tage ud at shoppe eller
på stranden, og så spiser vi ude
om aftenen. Søndagen bruges tit
derhjemme for at lade op til den
kommende uges træning, eller også
er vi på stranden om søndagen i
stedet, eller bruger den på andet,
som ikke kan nås på en halv lørdag.
Dette kan være en tur i Disneyland
eller ud og se noget natur måske.
Sidste år var vi f.eks. i Devils. Det
er en ”vandgrotte”, hvor der er hul
oppe fra jorden ned til grotten, hvor
man så kan dykke og andet.
Det var lidt om den normale hverdag her i Florida. Vi rejser som sagt
hjem igen den 14. marts. Dog kun
for en kort stund, for vi er kun lige
hjemme og vende i en uge og få
vasket alt tøjet. Den 22. eller 23.
marts rejser vi til Portugal i 3 uger.

På den lejr skal vi så træne fast i
de 3 K2 mandskaber, som vi her
i Florida lige nu arbejder på at få
fastsat. I Portugal skal der trænes
med fuld fokus på den, man ror
med, i stedet for at vi skifter rundt i
mandskaberne, som vi gør lige nu
for at teste af, hvem der ror bedst
sammen. Og så må Spring Regatta
afgøre hvilket mandskab, der kommer til at ro OL kvalifikation. Den
båd, som vinder Spring Regatta,
er den, som skal ro kvalifikationen.
Dette er også gældende, hvis der
kommer en overraskelse, og en
båd udenfor landsholdet vinder, så
er det dem, der skal ro. Så Spring
Regatta bliver på alle måder altafgørende for os 3 Lyngby roere og
vores kommende sæson. Heldigvis
er vi stadig så unge, at selvom vi
måske ikke sidder i den vindende
båd, så har vi en plan B, som er
vores u23 sæson, som vi i stedet
satser på.

OL Kvalifikationen
OL-kvalifikationen er en direkte dyst
mod alle de Europæiske lande, som
ikke har kvalificeret sig endnu. Og
det skal lige siges, at ved VM året
inden OL er det altså kun top-6 K2
1000m fra A-finalen, som kvalificerer sig. Derfor er der stadig benhård
konkurrence om denne sidste K2
1000m plads.
Men hov, 6 + 1 giver jo kun 7 K2’er
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i alt, hvordan kan det passe, tænker
du nok? Dette er fordi man til OL
opdeler kvalifikationerne i kontinenter, for at der kan komme så mange
forskellige nationer som muligt med
til OL. På den måde får de ”svage”
nationer også en chance. Dette betyder dog, at det helt klart er lettere
for nogle nationer at kvalificere sig
end for andre, da det er kontinent

opdelt. Dermed kan vi i Europa
sagtens have f.eks. fem K2’er til
vores kontinental kvalifikation, der
er langt hurtigere end New Zealands K2, men fordi kvalifikationen
forgår via kontinenter, så kan New
Zealand vinde deres kvalifikation og
komme til OL, hvor det kun vil være
én af de fem europæiske K2’er, der
lykkedes med OL kvalifikationen.
Derfor ses det faktisk også tit, at
OL giver et skævt syn på præstationerne, da OL typisk bliver et
mere spredt felt, fordi det ikke altid
er de hurtigste K2’er i verden, som
er med til OL. Hvor det til VM året
inden tit er langt hårdere, da man
her dyster alle-mod-alle om de her
OL-kvalifikationer, og at nationerne
derfor til det ene VM vil ramme
deres absolutte topniveau.
Ud over det, så spiller hvilken
bådtype, man kvalificerer, også en
vigtig rolle. Hvis man som nation
kvalificerer en K4, så har nationen
fået fire atlet pladser. Det vil sige,
at udover man skal ro den bådtype,
som man er kvalificeret i, så har
man lov til at bruge atleterne i
båden til at konkurrere i andre
bådklasser og discipliner også.
Et eksempel kunne være, hvis vi
Danmark kvalificerede en K4 500m
til OL, så skulle vi konkurrere i K4
500m til OL, men vi ville kunne lade
roer 1 ro K1 1000m, roer 2 kunne
ro K1 200m og roer 3 og 4 kunne ro
K2 1000m sammen f.eks. Dette gør,
at disse K4 kvalifikationer er ekstra

eftertragtede, da man via én K4
kvalifikation automatisk får kvalifikation til at kunne deltage i de andre
discipliner, men til K4 er der kun et
stævne, som kan give kvalifikation,
og det er VM året inden OL.
Det er heller ikke et krav, at mandskabet, der kvalificerer båden, er
det samme mandskab som til OL.
Nationen får blot fire atlet pladser,
og derfor er det også set før, at
nogle nationer har byttet om fra det
mandskab, der er kvalificeret, til
det mandskab, der ror til OL, fordi
nationen måske har en K1 1000m
roer, som ikke lykkedes at kvalificere selv, men som de satser på til
OL, og derfor sætter ham i K4.
Rasmus Knudsen
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Stønnerholdet
i Folketinget

Som optakt til årets første stævne
har vi været to uger på træningslejr
i Antalya. Her er der blevet roet, løbet, cyklet og vægttrænet. Det blev
til 340 roede kilometer og i alt 52
timers træning over 15 dage, som
forhåbentlig er med at give nogle
gode resultater i løbet af sæsonen.
Vi havde ikke altid vejret helt med
os og det har været lige fra -1° og
overskydet til 17° og høj sol. Vi har
roet på en stor å med mulighed for
at tage en tur på havet den ene vej
og mange kilometerens å-løb den
anden vej. Når vi ikke træner bruger
vi tiden på hotellet. Vi var så heldige

Er det nu noget, der kommer LK’s
medlemmer ved? Ja, i høj grad.
Stønnerholdet er et fitnesshold, der
opstod i 2001, da jeg var så uheldig
af få en blodprop i hjertet.
Dengang fik jeg besked på at
finde et sted, hvor jeg kunne
genoptræne. Det viste sig at være
umuligt, der var optaget alle steder.
Men fordi du får nej et sted, betyder
det ikke, at der ingen muligheder er.
Jeg var dog straks klar over, at det
måske ville blive op af bakke med
mig som eneste deltager.
Men jeg fandt hurtig ud af, at der
i LK’s medlemsskare var mange
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at blive opgraderet til et 5-stjernet
all inklusive hotel, så tiden fløj
afsted. Nu er vi kommet hjem til
Danmark igen og er klar til en ny
træningsperiode med mere hård
træning inden vi rejser til Portugal
på træningslejr i påsken.
Josefine og Frederikke

enlige, arbejdsløse osv., der måske
godt kunne tænke sig at have noget
at stå op til et par gange om ugen.
I løbet af en uges tid var der pludselig 10–11 LK’ere, der syntes, at
ideen var god. Herefter kørte det
bare derudaf, og det gør det stadig.
Atleterne er tidligere eliteroere,
motionsroere og turkanoroere samt
nogle, der bare ønsker det sociale
samvær.
Tænk engang, at en klub som
Lyngby Kanoklub kan tilbyde deres
medlemmer et medlemskab fra
vugge til grav.
I mange andre klubber i Lyngby
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FORMANDENS SIDER

Veloverstået træningslejr
i Tyrkiet

FORMANDENS SIDER

Taarbæk Kommune har man ikke
disse goder, og jeg har fortalt
mange klubber, hvad vi gør for
vores 60+ og opefter. Ovenstående
er et af goderne.
Fremmødet ligger på cirka 98 %.
Ja, flot ikke? Jo, det er fordi, at vi
har lavet regler. Hvis du ikke kommer, skal du have en seddel med
fra din mor eller far.
Det er for mange et problem, da
alderen ligger mellem 60–84 år! Og
det er skønt, at der altid er et hold
de to morgener.
En enkelt (den ældste) møder
et kvarter før og forlader loftet et
kvarter før for at gå ned og lave det
mest fortryllende morgenmåltid.
Desværre er et par stykker gået
bort, men er sidenhen blevet suppleret, så når jeg ser tilbage på 20
gode år blandt medlemmer, er jeg
klar over, det er helt unikt.
Nu må du endelig ikke få den opfattelse, at det er et lukket Stønnerhold, for vi er meget åbne overfor
nye medlemmer af Stønnerholdet.
Jeg bør nævne, at navnet Stønnerholdet er opstået, fordi der virkelig
bliver gået til den med høje stønnelyde til følge. Vi betaler 50 kroner
om måneden for morgenbord, og
når der er et overskud, laver vi ture.
Det eneste, det kræver, er, at du er
aktiv medlem af Lyngby Kanoklub.
At Folketinget så ønskede at se
os torsdag den 13. februar, var vi
meget stolte over, fordi der under
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morgenbordene diskuteres meget
samfundspolitik.
Dagen startede med 12 deltagere
på loftet, morgenmad og så toget til
Østerport, hvorfra vi gik gennem det
gamle Nyboder.
Da vi kom frem til Storkespringvandet på Strøget, ja, så trængte vi alle
til en kop kaffe, som blev indtaget
på Cafe Norden.
Der var bestilt frokost i Slotskælderen, et lækkert sted. Herefter var
vi klar til at invadere Folketinget.
Ingen af os var kendte personer, så
vi blev alle udstyret med en nummerplade.
Desværre havde vores statsminister meldt afbud, så de spørgsmål vi
havde forberedt, fik vi slotsbetjenten
til at svare på, hvilket han for øvrigt
gjorde ganske godt i de 2 timer, vi
var i Folketinget.
En dejlig tur, men krævende, var
slut, og vi var alle i tvivl, om vi ville
stille op til kommunevalget.
Men inden S-toget nåede Lyngby
Station, var vi enige om, at Lyngby
Taarbæk Kommune gør det godt for
Lyngby Kanoklub, så vi fortsætter
med 2 x på Fitnessloftet hver
uge, og vi håber, at du også dukker op.
Vi ses.
TG

Det meget
alvorlige
Bestyrelsen har modtaget flere
henvendelser fra vores medlemmer, unge som ældre, der alle går
på samme spørgsmål, og det er
sikkerhed.
Flere erfarne roere er set ro
”næsten” lige over Lyngby Sø, og
det, kan vi alle være enige om, er
uforsvarligt både for den, der gør
det, men især for den, der eventuelt
skal ud og redde en kæntret båd.
Det kan være glemsomhed, eller at man tror, ”man kan gå på
vandet”. Begge dele er fuldkommen hensynsløst overfor dig selv,
og her kommer vi igen til den, der
eventuelt skal ud og assistere ved
kæntringen.
Lyngby Kanoklub og Dansk Kano
og Kajak Forbund har helt faste,
nedfældede regler omkring vinterroning, samt de uskrevne: bliv tæt
på land, cirka 30–40 meter fra
bredden.

Vi vil drøfte de henvendelser, vi
har modtaget, på vores bestyrelsesmøde ultimo februar, og
hvordan vi kommer dette hasard til
livs.
Vi kunne jo genindføre de regler,
vi havde for en del år siden, og det
er en karantæne på 30 dage og i
værste fald et ½ års karantæne.
Lyngby Kanoklub kan ikke bære en
omtale omkring letsindighed med
sikkerhedsregler, så tænk over det,
uanset hvor skrap du mener, du er
til at entre en båd, hvis du skulle
kæntre.
TG
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Vi prøver igen i år, og Jette sagde
ja til pasningen, men kun på en
betingelse:
”Alle andre må holde fingrene væk
fra blomsterne!”

Hold
fingrene
væk fra
brændende
kærlighed
Julen er for længst forbi. Vores
julestjerner er nu afblomstret, og
hvis vi ikke finder på et alternativ,
får vi de kunstige hvide blomster
på bordene igen.
De er hverken særlig smukke eller
særlig grimme. De hverken hæver
eller sænker stemningen. De er
neutrale, og - især – er de nemme
at passe.
Jeg kan med sikkerhed sige, at jeg
ikke har grønne fingre, og derfor
burde jeg være glad for de kunstige
blomster. Og alligevel – ville det
ikke være smukkere med nogle
levende? Helt tilfældigt kender jeg
en, som er rigtig god til blomster. Alt
vokser under hendes fingre, og hun
elsker at have jord under neglene.
Denne person er Jette Th., og hun
har sagt ja til at passe vores inden22

Derfor min opfordring her:

Nyd blomsterne på bordene i stuen,
men vand dem ikke. Pil ikke ved
dem. Selv, hvis du synes, at de er
ved at dø. Selv, når de råber ”hjælp
mig, hjælp mig”, ignorer dem. Jette
har styr på det. Og selv, hvis hun
skulle rejse 2 måneder til Kazakhstan, så vil hun finde en afløser.
Tak for jeres forståelse!
dørs planter igen i år.
Nogle af jer husker måske, at vi
sidste år gjorde et forsøg med
levende blomster. De stod på
bordene i stuen og pyntede så flot.
Det var også Jette Th., som var
vores blomsterpasser. Desværre
holdt blomsterne ikke så længe, og
det var bestemt ikke Jettes skyld.
Årsagen var faktisk overvanding. Vi
alle mente det så godt og gav blomsterne en sjat vand i ny og næ, bare
for en sikkerhedsskyld, de skulle jo
ikke tørre ud.
Brændende kærlighed hed blomsterne. De var smukke med friske
grønne blade og kraftige farver. De
gav liv til vores stue. Måske var det
lidt for mørkt for dem inde i stuen,
men på bordene ved vinduerne var
der lys nok.

Jettes veninde og jeres redaktør
Ludmila

Lidt om pasningen:
Vanding: Vand koraltoppen
(kærlighedsblomsten) rigeligt, når
jorden føles tør, og lad herefter
jorden tørre helt ud. Koldt vand
kan “shocke” planten – derfor er
lunkent vand bedre. Undgå at
vande bladene. Sørg for, at der går
noget tid mellem hver vanding (ca.
14 dage) for at undgå, at rødderne
rådner. Overvanding resulterer
i unormal fortykning af bladene.
Vandingen bør reduceres i hvileperioder (mellem blomstringerne)
samt om vinteren. Vandbehovet er
ikke stort, fordi koraltoppen (kærlighedsblomsten) er en sukkulent,
der holder vand i bladene.

Gør et fantastisk køb!
Lørdag den 7. marts klokken 10.00-12.00
holder Kantineudvalget udsalg på trøjer – tasker – pagajer dragter – sweatshirts – ro handsker – sko - osv.
Der er mange T- shirts fra år tilbage, heriblandt Mølleåens Blå
bånd.
Køb fra konkursbo!
Så kom og køb billige ro trøjer, som kan bruges til alverdens
gøremål. De er også gode at sove i.
Meget rimelige priser!
Alt er nyt også pagajerne
Kaffen er varm til klokken 12.00.
Kantineudvalget
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DET SKER

Klubture 2020
Introduktion til Turkano
lørdag den 13. juni kl. 10-14:00
Formålet med kurset er at give en
introduktion til turkano, så du får
mere ud af dine ture i lokalområdet.
Du behøver ikke at have nogen
forudgående erfaring med turkano.
Det er en forudsætning at du kan
svømme 600 m.
Medbring praktisk tøj.
Madpakke + drikkevarer.
Pris 200 kr.
Tilmeld dig via aktivitetskalenderen
(Log ind som medlem > Find da-

toen > Klik på arrangementet > Tryk
tilmeld). Betaling opkræves ved
tilmelding.
Tilmelding åbner den 2. maj
Sidste tilmelding - søndag den
7. juni
Minimum deltagerantal 4/max. 14.
Tilmelding er bindende, og deltagergebyret, som opkræves ved
tilmelding, tilbagebetales ikke, hvis
du melder fra.

Året 2020 bliver rigt på aktiviteter
i LK. Motionsudvalget og Senior+
udvalget har forberedt en vifte af
tilbud for alle vores medlemmer.
Her kommer en kortere beskrivelse af turene, samt tilmeldingsinfo. Læs lige om turene og vælg
den, som passer dig bedst.
Vi planlægger 5 flerdagsture og 7
endagsture. Tilmelding til flerdagsture skal ske relativt tidligt, i nogle
tilfælde flere måneder i forvejen.
Grunden til den tidlige tilmelding
er, at mange af destinationerne er
ret populære, og vi skal reservere
overnatninger i god tid. Færgebilletter til biler og trailere skal også

købes så tidligt som muligt, for at få
de billigere billetter.
Holdlederen har i forvejen udarbejdet budgettet for turen. Budgettet er
baseret på det antal deltagere, som
er defineret som minimum. Hvis
flere medlemmer tilmelder sig, bliver
turen billigere.
Alle tilmeldinger foregår på LK’s
hjemmeside i Aktivitetskalender. Ved
tilmeldingen betales enten for hele
turen eller et depositum, og resten
af summen betales ca. 4 uger før
afrejsen. Hvis du ikke har mulighed
for at tilmelde dig på hjemmesiden,
kontakt venligst turens holdleder,
som hjælper dig med tilmeldingen.

Jane

Husk også vores andre kurser:
• Genopfriskningskursus: ”Kom-Godt-Igang-Igen”
• Begynderkurser 2020 – Kajak
Se datoerne i Aktivitetskalenderen
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Gør det så tidligt som muligt, helst
en-to dage før tilmeldingen åbner.
Alt tilmelding forgår efter “først til
mølle-princippet”. Tilmelding til
endagsture bliver annonceret på opslagstavlen i klubben, på hjemmesiden og i Padlen ca. 3 uger inden
turen, og tilmelding vil have kortere
tilmeldingsfrist.
Vær opmærksom på, at tilmelding til
ture er bindende. Grunden er, at en
afmelding vil forhøje prisen for turen
for de resterende medlemmer. Ofte
lykkes det at finde en afløser, men
vi kan ikke garantere det. Nogle af
jer har sikkert en rejseforsikring,
som vil dække jeres udgift i tilfælde
af sygdom.
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Flerdagsture:
7/5-10/5 Lübeck, Tyskland
28/5-1/6 Leiden, Holland
10/8–15/8 Prag, Tjekkiet
27/8-31/8 Spreewald, Tyskland
11/9 – 12/9 Tour de Gudenå
Endagsture:
16/5 Suså ved Næstved
14/6 Vallensbæk kano og kajakklub
27/6 Malmø Kanottklub
4/7 Odense å
25/7 Amager Strandpark Rundt
3/10 Trim kajakløbet Støt Brysterne
31/10 Halloweentur til Strandmøllen
Læs en kort beskrivelse af de planlagte ture på de følgende sider.

Klubtur til Lübeck

i Store Bededagsferien den 7.-10. Maj 2020
Lübeck er en gammel hansestad i
det nordlige Tyskland. Byen er beliggende ved floden Trave, og den
gamle bydel er som ø omgivet af
floden og kanalforbindelsen. Dette
gør stedet som skabt til kano- og
kajakroning. Altstadt er navnet på
den gamle bydel og har siden 1987
været en del af UNESCO’s Verdensarvsliste.
Turen til Lübeck forventes kun at
tage ca. 5 timer. Vi bor i udkanten
af Alstadt ca. 1,5 km fra centrum.
Vi forventer at være fremme
omkring kl. 13 på dagen, hvorfor
man samme dag sagtens kan nå at
komme en tur på vandet.
Du skal være frigivet. for at deltage
i kajak.

Anslået pris:
Ved 12 personer (max. 14 personer) 1.400 kr., som opkræves på
en gang.
Prisen dækker transport i klubbens
biler inkl. kano eller kajak. 3 overnatninger i Lübeck incl. morgenmad.
Tilmelding:
Forventes opslået 1.marts med seneste tilmelding 15. marts. Tilmelding via aktivitetskalenderen.
Tilmelding er bindende, og det
indbetalte beløb returneres ikke.
Hvis der er et overskud, når turen
er afsluttet, fordeles dette lige mellem alle deltagere.
Evt. spørgsmål kan rettes til
Glenn tlf. 61 40 63 50.
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Klubur til Holland/Leiden
den 28. maj til den 1. juni 2020

Der er store forventninger til
denne tur, og det skal blive
spændende med alle de fantastiske vandveje, som findes
omkring Leiden og der, hvor vi
skal bo.
Vi skal bo på Hotel Orion, og opholdet er inkl. morgenmad. Hotellet ligger på øen Kaag, hvortil der
er færgeforbindelse (4 minutters
sejlads).
Hotellet er et ideelt udgangspunkt
for dagsture til bymidten i Amsterdam, der ligger 45 minutters kørsel
derfra. Både Leiden og Norrdwijk
ligger 12 km derfra. Der er ca. 9 km
til Leiden by af vandvejen.
Kajakklubben i Leidendorff, og
Marco van Son fra Leidendorpse
kanovereniging Rijnland vil gerne
være behjælpelig og har desuden
tilbudt at arrangere en tur sammen,
hvis vi skulle have lyst.
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Det er en pionertur, og vi satser på,
at alle vil hjælpe til med godt humør,
grin og sjov, så alle endnu en gang
vil kunne komme hjem med de bedste oplevelser.
Der er rigtig mange romuligheder
og rigtig mange kanaler, man kan
udforske, så det er en tur, som
gerne skulle give lyst til endnu flere
ture i det hollandske.
Deltagerantal: min. 7 personer max. 14
Tilmelding:
Fra den 28. marts til den 19. april
2020 - først til mølle-princippet
Info aften om turen og det praktiske
den 14. maj
Afrejse fra LK kl. 6.15 den 28.5.
Forventet hjemkomst den 1. juni
ved 21-tiden
Forventet køretid 12,5 time
Pris pr. person
2.200 kr. ved 7 personer
Tilmelding er bindende. Ved tilmeldingen betaler du depositum på
1.000 kr., restsummen betales ca.
1. maj.
For evt. spørgsmål kontakt Trine
26 49 81 49, Jill   24 24 39 66

Klubtur til Prag

den 10. til den 15. august 2020

Tjekkiets hovedstad Prag ligger ved floden Moldau. Vi bor på
Pension Lodenice Praha Troja
nord for Prag, kun ca. 4 km fra
Prags centrum.
Pensionen ligger lige ved Moldau,
og vi kan have vores kajakker og
kanoer liggende hos dem. Der er
2-mandsværelser med bad.
Om dagen kan vi ro på Moldau,
om eftermiddagen/aftenen kan vi
spadsere byen rundt og besøge
dens hyggelige restauranter og
cafeer. Vi vil også tage en udflugt
udenfor Prag og måske en vandretur langs med Moldau for dem, som
gerne vil have en pause fra vandet.
Ved vores pension kan de modige
afprøve whitewater kayaking.
Vi læsser traileren søndag aften
den 9. august, og mandag morgen
sætter vi kursen mod Tjekkiet. Vi

regner med at være i Prag ved
19-tiden.
Forudsætninger for at deltage:
Du skal være frigivet for at deltage
i kajak. Uden kajak – ingen forudsætninger.
Max. pris :
Ved 10 personer (minimum antal
deltagere) ca. 2.200 kr.
Ved 14 personer (maximum antal
deltagere) bliver rejsen billigere.
Inkl. i prisen:
Transport i bil begge veje inkl. kajak
eller kano.
Frokost på færgen på udvejen.
Overnatninger inkl. morgenmad.
Tilmelding:
I aktivitetskalenderen på LKs
hjemmeside åbner den 6. april kl.8.
Tilmeldingen slutter den 30. april
2020
Betaling:
Depositum på 1.000 kr. betales ved
tilmelding i aktivitetskalenderen.
Restbeløbet på ca. 1.200 kr. opkræves den 4. juli.
Tilmeldingen er bindende, og det
opkrævede beløb refunderes ikke.
Evt. spørgsmål til: Ludmila
24638128
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Klubtur til Spreewald,

Tysklands Venedig, 27. – 31. august 2020

Klubtur til Tour de Gudenå
den 11. - 12. september 2020

Mandag pakker vi sammen og sætter kursen mod Lyngby.

Spreewald byder på Europas
største indlandsdelta. Det er
et flodlandskab på cirka 500
kvadratkilometer.
Vi gentager succesen fra de sidste
3 år og arrangerer en klubtur til
det tyske naturreservat Märkische
Heide, der ligger sydøst for Berlin i
det naturskønne Spreewald. Turen
er for både kano- og kajakroere.
Vi læsser traileren onsdag aften
den 26. august, og torsdag morgen
sætter vi kursen mod Berlin i 1 klubbil med traileren og en privatbil.
Vi indkvarterer os i dobbeltværelser
i Pension Miersch. Vores kajakker
og kanoer ligger i haven hos den
søde Helga, lige ved floden. Helga
har en badebro, som gør ind- og
udstigning i kajakker/kanoer meget
nemt. Fredag, lørdag og søndag ror
vi på floden og søen.
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Forudsætning:
Du skal være frigivet for at deltage
i kajak.
Max. pris :
Ved 10 personer (minimum antal
deltagere) ca. 2.200 kr.
Ved 12 personer (maksimum antal
deltagere) bliver rejsen billigere.
Inkl. i prisen:
Transport i bil begge veje inkl. kajak
eller kano.
Frokost på færgen på udvejen.
Aftensmad ved ankomsten.
4 overnatninger inkl. morgenmad.
Tilmelding:
I aktivitetskalenderen på LKs
hjemmeside.
Vi åbner for tilmelding den 8. marts
kl. 8 – Tilmeldingen slutter den
5. april 2020.
Betaling:
Depositum på 1.000 kr. betales ved
tilmelding i aktivitetskalenderen.
Restbeløbet på ca. 1.200 kr. opkræves inden den 1. august.
Tilmeldingen er bindende, og det
opkrævede beløb refunderes ikke.

Der er i år mulighed for at deltage
i Tour de Gudenå, hvor man kan
vælge mellem at ro 23, 42 eller 70
km.
Man ror på den smukke Gudenå
med udsigt til marker og grønne
områder. Hvis man vælger distancen på enten 42 eller 70 km, skal
man igennem en sø eller to.
Kravet for at deltage i turen er, at
man er frigivet.
Planen er følgende:
Fredag den 11. september:
Afgang fra Lyngby om formiddagen
og kørsel til Hobro Vandrehjem,
hvor vi overnatter.

Lørdag den 12. september:
Fælles morgenmad, derefter gør
vi klar til at komme til startstederne
og bruger resten af dagen på at ro.
Når alle er kommet i mål, pakker vi
traileren og kører hjem til Lyngby,
Budget og tilmelding til turen kommer senere.

Evt. spørgsmål til: Trine 26 49 81
49, Ludmila 24638128
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Klubtur til Odense Å - 4. juli
Den 4. juli har du mulighed for at deltage i en klubtur til Odense Å. Hvis du
har lyst til at ro kano eller kajak på Fyns længste vandløb, så meld dig til
denne tur. Alle kan deltage, både dem som er frigivet og ikke frigivet, men
for at deltage i kajak skal man være frigivet.

Amager Strandpark Rundt - 25. juli

Endagsture og udflugter
Tur til Susåen - 16. maj
Nyd på en dejlig forårstur på den smukke Suså lørdag den 16. maj. Klubbilerne kører til syd for Bavelse Sø, og du ror med strømmen 15 eller 11
km (fra hhv. Stridsmølle og Holløse) på åen til Næstved. Start for tilmelding
(min. 4 - maks. 14) i starten af april efter annoncering i Padlen. En ideel tur
til både garvede og mindre erfarne roere, samt til dem uden båd, der kører
med bilerne til Næstved. Tilmeldingsfrist 3. maj. Pris 190 kr (inkl. transport
og rokort).

Vallensbæk Klub udflugt - 14. juni
Udflugt til Vallensbæk Klub med klubbilerne søndag den 14. juni med
roning i havneområdet, omkring Arken og på indsøer samt en let frokost i
Vallensbæk Kano og Kajakklub (VKKC). Alle er velkomne med eller uden
båd. Tilmelding via aktivitetskalenderen (min. 4 - maks. 14) efter annoncering i maj Padlen. Tilmeldingsfrist senest 10. juni. Pris 75 kr.

Malmø Kanottklub - 27. juni
Lørdag den 27. juni er du inviteret på dagudflugt med klubbilerne til Malmø
Kanottklub - et fantastisk område omgivet af en kanal, hvor der konstant
er nyt at se på. Alle kan deltage med eller uden båd (kano eller kajak). Pris
160 kr. Tilmelding via aktivitetskalenderen starter i maj efter annoncering i
Padlen. Tilmeldingsfrist 20. juni.
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Lørdag den 25. juli tager vi med klubbilerne til ”Amager Strandpark Rundt”
arrangeret af Sundby Kajakklub. Trimløbet er et kajakløb på 10 km med i
alt 2 runder om strandøen med 1 strandoverbæring på ca. 150 m. Maratonløbet er den dobbelte tur, 20 km. Tilmelding (min. 4 - maks. 14) via
aktivitetskalenderen fra starten af juni efter annoncering i Padlen. Tilmeldingsfrist 18. juli. Pris 300 kr.

Trim kajakløbet Støt Brysterne - 3. okt.
Du inviteres til Trim kajakløbet Støt Brysterne lørdag den 3. oktober, som
er åbent for kvinder i alle aldre, og hvor det er muligt at deltage i alle
typer af kajakker og kanoer. Turen er en årlig begivenhed, der arrangeres
gennem Dansk Kano og Kajakforbund. Tilmelding (min. 4 - maks. 14)
via aktivitetskalenderen efter annoncering i Padlen. Tilmeldingsfrist 20.
september. Pris 400 kr inkl. bl.a. deltagergebyr (med donation til Kræftens
Bekæmpelse), sandwich og Craft-trøje.

Halloweentur til Strandmøllen - 31. okt.
Lørdag den 31. oktober klæder vi os ud til Halloween, spiser morgenmad
og kører med klubbilerne til Strandmøllen, hvorfra vi ror tilbage til klubben i
kano og kajak og spiser frokost. Turen på ca. 10 km byder på meget smuk
natur, efterårsfarver og historiske perler. Der er 8 overbæringer på turen,
og du skal som udgangspunkt selv kunne bære din båd. Tilmelding (min.
4 - maks. 14) fra starten af oktober og efter annoncering i Padlen. Tilmeldingsfrist 25. oktober. Pris 75 kr.
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DET SKETE

Har I hørt,
At Der er virkelig kommet gang i Motionsudvalget, sæsonens fællesture

		

At

En succesfuld klubaften –

Turen var på Grønland i
kajak
Onsdag den 12. februar var vi ca.
30 klubmedlemmer i klubbens
opholdsstue for at høre Peter
Engholm (vores klubmedlem og
træner) fortælle om hans fascinerende kajaktur til Grønland.
Efter en velsmagende middag med
kaffe og kage til dessert (en stor tak
til kantineudvalget), så vi fortryllende videoklip og billeder fra ishavet,
mens Peter fortalte:
“Vi roede ca. 250 km og havde
14 rodage med udgangspunkt fra
Ilulissat. Målet var gletsjeren Eqip,
men pga. nyis måtte vi stoppe ved
øen Igdluluarssuit lige over for Eqip.
Derfra roede vi tilbage til Ilulissat og
kikkede ind i de forskellige fjorde
undervejs!
Vi så og hørte hvaler, så en polar
ræv og en enkelt sæl. Når vi efter
34

dagens etape havde fundet vores
lejrplads var det lige som om vi
lavede mad og spiste i et køleskab,
for temperaturen var mellem 0 og
5 grader. Mens vi skulle nøjes med
medbragt tørkost, drev hvalerne
krebsdyr og andet spiseligt op til
overfladen ved at puste enorme
masser af bobler i vandet. Det blev
indtaget af både hvaler og enorme
fugleflokke.”
Vi sluttede med stor applaus.
En stor tak til Peter.
Vi indrømmer, at vi glæder os til,
at klubben får indkøbt en større
skærm. Det er svært at skulle nøjes
med et fjernsyn, når vi er så mange
interesserede, og fremvisningen er
så flot.
Hilsen fra en af de 30 deltagere

		

At
At

		

At
At
At

At

At
		

er næsten færdigstøbte. Udvalget havde inviteret interessenter med til
planlægningen af den første tur til Lübeck. At samle 14 meninger til én
var i starten lidt af en opgave. Men når medlemmer går 100% ind for
en fælles ide, bliver turen hurtig planlagt.
Et lækkert sted, venlige tyske rokammerater - det kan kun blive en fin
tur.
Når man nu alligevel var i Tyskland, ja, så kunne man jo ligeså godt se
ind i fremtiden, og derfor benyttede vi muligheden for allerede at se på
næste års ture i området.
Her faldt blikket på Ratzeburg See, et lækkert sted med bl.a. flot natur.
Det er meget vigtigt at påpege, at turen til Lübeck er for alle. Om du
ror turkajak, turkano eller bare vil med og nyde turen og se på herlighederne i Lübeck, så er du meget velkommen.
Formanden har fundet ud af, at det er fantastisk at bruge mails. Han
skrev til Rasmus i Florida klokken 13.30, og allerede klokken 8.30
havde Rasmus svaret. Det forstår han ikke, hvordan kunne Rasmus
vide, hvad han ville spørge om?
PS. Du skal ikke fortælle ham om tidsforskelle.
Redaktionen kan oplyse, at der stadig er ledige weekends og uger i
Hårbøllehuset. Men husk først til mølle, så se om du ikke allerede har
tid, så du evt. kan blive forkælet af din partner.
Passive medlemmer også kan benytte huset, men får en lidt længere
svartid. Så det er altid en stor fordel at være aktivt medlem.
Du skal huske lørdag den 7. marts klokken 10.00-12.00 i Lyngby
Kanoklub, for her kan du gøre århundredets handel. Der er tøj i alle
størrelser, så tag venner – svigermor – børn – børnebørn – oldebørn
og selvfølgelig dig selv med.
Læs indlægget “Det meget alvorlige” andetsteds i Padlen. De klager,
vi har fået at arbejde med, er angående medlemmer i alderen fra 50 år
og opefter. Redaktionen kan slet ikke forstå disse individer, eller skal vi
kalde dem egoister?
Du selvfølgelig tilmelder dig som hjælper til Copenhagen Spring
Regatta, det er jo også din Regatta, idet du er medlem af Lyngby Kanoklub.
Hold dig ikke tilbage, du kan et eller andet, klubben kan bruge.
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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.

Peter Englunds og hans 4 ro-kammeraters rute i Grønland.

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

20. marts 2020
Mail dit indlæg til : ludmila@miklikova.dk
LYNGBY KANOKLUB
Adresse:			
E-mail:			
Hjemmeside:		
Telefoner:			
			
Kontingentindbetalinger:
Andre
36 indbetalinger:
		

Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby
mail@lyngbykanoklub.dk
www.lyngby-kanoklub.dk
Medlemmer: 45 87 24 36
Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto 60005249
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto 1022237

