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Aktivitetskalender
2018
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Dato:

Aktivitet:

7/1

O-løb, Teglstrup Hegn

24/6

Sorø Marathon

24/1

Foredrag Adventure Race v. Bjørn Axelsen

30/6-1/7

Silkeborg Regatta

4/2

O-løb, Nørreskove, Farum

9 - 11/7 kl. 16.30

Tai Chi & Gi Gong

17/2

Kajakker i svømmehallen

4/8

Klubtur - Amager Strandpark

28/2

Fotokursus v. Jan

11-12/8

Hold 3, Kajakkursus

4/3

O-løb, Geel Skov

11-12/8

DM Marathon

17/3

DKF Klubsamling

31/8-2/9

DM Sprint

18/3

DKF Årsmøde

6-10/9

Tur til Spreewald, Tyskland

21/3

LK Generalforsamling

22/9

Mølleåens Blå Bånd

7/4 kl. 8.00 - 17.00 Førstehjælpskursus

6/10

Standerstrygning

20-22/4

Copenhagen Spring Regatta, Bagsværd

6/10

Støt Brysterne, Farum

23/4 kl. 17.15

Mandags hyggeroning - start

7/10

O-løb, Valby Parken?

25/4 kl. 18.00

Standerhejsning

?/10

Stormøde

1-17/5

”Kom-Godt-Igang-Igen”

28/10

Mølleåen Strandmøllen - Lyngby

5-12/5

Klubtur til Polen

4/11

O-løb, Geel Skov?

19-20/5

Hold 1, Kajakkursus

2/12

O-løb, Kongelunden

1/6 kl. 9.30

Fredags roning starter

?/12

Julebanko

1-3/6

Bagsværd Regatta

?/12

Julefrokost

9-10/6

Hold 2, Kajakkursus

16/6

Klubtur - Sorø Sø

17/6

CRAFT Sprint

23/6 kl. 10.00

PaddleBattle Cup

23/6 kl.18.30

Sankt Hans Aften

I hver uge:
Lør. kl. 08.00 - Roning for motionister
Ma. kl. 17.30 - Hyggeroning motionister (fra 23/4)
Fre. kl. 9.30 - Hyggeroning motionister (fra 1/6)
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Manden med den
store papkasse

Er de klar?
Jeg tror det!

De er lige landet, og det er hverken storken eller andre flyvende
væsner. Næ, det er vores 2 nye
VW Sharaner.
Efter lidt besværligheder omkring
papirgangen lykkedes det at få
skabt nye papirer på, at de gamle
biler var Lyngby Kanoklubs egne.
Denne store glade giver med papkassen ønsker at være anonym,
men han har altid haft et godt øje
til Lyngby Kanoklub, og det har han

Vores elite afdeling har mål, det
har vi nok alle, men deres mål
ligger i et afkrydsningsskema, for
det har stor betydning, når man
bruger mellem 20–30 timer om
ugen til træning for at opnå sine
mål.
Deres første delmål var Copenhagen Spring Regatta, og her må det
siges, set udefra, at der blev cirka
90% af målene indfriet.
Men herefter går det stærkt. Så var
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åbenbart stadigvæk.
Du får her billederne af de nye
afklædte biler, men næste gang du
ser dem i Padlen, vil de forhåbentlig
være klædt godt på med de sponsorer, der gerne vil fremhæves, og
er med til, at Lyngby Kanoklub har
midler til at være så godt kørende.
Målsætningen for de næste 5 år er,
at det skal være omkostningsneutralt at være ejer af to biler til over
en million.

der Maribo Regattaen – World Cup i
Szeged – World Cup i Duisburg, og
imens der bliver slået på tasterne,
er Bagsværd Regattaen under
afvikling, så disse sidste afgørende
resultater må du vente med til
næste nummer af Padlen.
Maribo Regattaen omhandlede kun
vores U16 – U18 elite, og her vil
jeg sige, at alle stadig har landsholdsklasse, så målet blev indfriet
100%.
7

World Cup i Szeged i Ungarn, hvor
over 40 nationer deltatog og med
dobbelte mandskaber, var målet
endnu hårdere at opnå, men min
vurdering er, at hvis man med så
stor deltagelse kommer i en A eller
B finale, er målsætningen indfriet,
og det blev den også her.
World Cup i Duisburg i Tyskland var
også en hård regatta, hvor vores
elite skulle afprøve 2 bådtyper,
Toerkajak og Firerkajak. Også her
må det konstateres, at delmålene
blev opfyldt.
Vores viden vil blive endnu mere
synliggjort, når Dansk Kano og Kajak Forbund sætter de kommende
hold til de Nordiske Mesterskaber
- Europamesterskaberne – Verdensmesterskaberne. Dette vil ske
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medio juni.
Indfrier eliten deres mål, bliver
der tale om en stor økonomisk
udskrivning for Lyngby Kanoklub,
større end der er afsat i budgettet, men den side skal eliten ikke
bekymre sig om, de skal bare sørge
for at indfri deres målsætninger.
Læs lige lidt mere! Hvis man indenfor Danmarks Idræts Forbunds
64 andre forbund, stillede lige så
store økonomiske krav til deres
landshold, som man gør i Dansk
Kano og Kajak Forbund, så skal
man virkelig være klædt godt på
økonomisk.
Et lille eksempel: Børge er udtaget
til landsholdet, han skal repræsentere Danmark. Han skal, fra han
møder på landsholdet være klædt i

det bestemte landsholdstøj. Egenbetaling cirka 4.000 kroner.
Så er han klædt på, men han skal
sørme også hen til det sted, hvor
regattaen finder sted. Her er der
en gennemsnitspris på cirka 3.500
kroner.
Landsholdsroeren kan komme fra
en lidt mindre klub, hvor midlerne
er små. Ja, så må han/hun selv til
lommerne.
Er man så dygtig, at man i løbet af
en sæson kan opnå 4–5 landsholdsudtagelser, samt de træningslejre
man har været på i løbet af foråret,
ja, så forslår en S.U. ikke meget i
det store billede.
Hvis nogen turde foreslå, f.eks.
Dansk Boldspil Union, at de skulle
indføre sådanne ordninger, tror jeg,
der ville opstå en mindre borgerkrig.
Jeg ved, at eliten gør det for deres
egen skyld, og når man kommer
op på et plan, der går som verdenseliten, får man pæne tilskud fra
bl.a. Team Danmark. Men det tager
alligevel en del år, før man kommer
i nærheden af denne kasse.
Jeg kan ikke undgå at komme ind
på min egen ti-årige tid som Idrætsudvalgs Formand i Dansk Kano og
Kajak Forbund.
Det var uhørt, at den enkelte atlet
skulle til lommerne. Alt var betalt af
Forbundet samt de sponsorer, jeg
havde indgået aftale med.

Landsholdstøjet blev direkte leveret
fra Adidas uden beregning og suppleret op, når nyt kom til!
Er det virkelig så svært i dag, med
de flotte resultater de danske atleter
præsterer til EM – VM – OL, at skaffe sponsorer til landsholdsbeklædningen?
Er det blevet en selvfølge, at det
skal den enkelte atlet bare betale,
eller hans klub?
Lyngby Kanoklub skal fortsat holde
et vågent øje med den udvikling, vi
er på vej ind i. Vi har været dygtige
nok til at ”sælge” vores elite, men
jeg så gerne, at Dansk Kano og
Kajak Forbund satte sig et mål om
at gøre det økonomisk bedre for
eliten.
tg
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Bagsværd Regattaen
Vores roere kæmper på Bagsværd Sø, medens Padlen er i
trykken, men enkelte oplysninger
har vi dog modtaget derfra.
Rasmus Knudsen viste enorm stor
klasse i seniorklassen, så vi håber
med denne form, at hans tredje
Europamesterskab kommer den 28.
juni, hvor mesterskaberne afvikles
i Italien.
Fredagens resultat gav også sejr til
fætter Philip, idet han i hård kamp
mod sine 48 modstandere gik først
over målstregen på 2500 meteren.
Næste nummer af Padlen vil rumme
meget mere om Bagsværd Regattaen.
Formanden, som har taget Bandi
under sine vinger, havde været nødt
til at finde en oppasser til ham, idet
der skal store kræfter til at holde
ham til kajakken, se fotos!
Redaktionen
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Nyt fra Bestyrelsen
Punktet på dagsordenen var: Formands tanker
Selvfølgelig skal vi hele tiden
være opmærksomme på, at vi
hen af vejen skal have et generationsskifte i Lyngby Kanoklubs
bestyrelse.
Engang imellem er tanken da faldet
mig ind, at efter over 50 år i en
bestyrelse burde der komme nyt
blod til, som man siger!
Jeg tror ikke, at jeg sætter mig
op på en piedestal og råber: Se,
hvad jeg har præsteret for Lyngby
Kanoklub.
Det, jeg mener, har været vigtigt, er
at udvikle Lyngby Kanoklub og hele
tiden være ajour med, det der sker
udenfor klubbens matrikel.
Jeg indrømmer gerne, at jeg er
ikke den, der først sætter mig i en
rundkreds og lægger noget frem.
Mange gange (de fleste) har jeg
allerede vurderet, om det er godt for
LKs medlemmer, eller om det kun
er godt for en lille kreds af medlemmer.
Min vurdering efterfølgende har
altid været, at blev det en succes,
eller nærmede det sig de muligheder, jeg så, inden aktiviteten
blev søsat.
Vi har mange kroge i Lyngby
Kanoklub, og om det er godt eller

skidt, er altid svært at bedømme.
Men medlemmer, der bare bruger
krogene til at nedgøre det, den
siddende bestyrelse står for, vil der
altid være. På arbejdsmarkedet
siger man, dem med de brune
mærker.
Jeg syntes overordnet, at vi har en
forening, som overgår mange andre
foreninger. Vi har det, som vi vil
med de goder og det store ”tag selv
borde”, hvor der er noget godt for
de forskellige medlemstyper, der er
i Lyngby Kanoklub.
Vores restriktioner er få: ganske
almindelig opdragelse, hvor man
siger goddag, når man kommer
til klubben, og farvel når man går

igen. Her er der måske et par huller
i vejen, som burde være løst for
længst.
Jeg er stolt af at være medlem i
Lyngby Kanoklub, og det håber jeg,
at de næste 90% også er. Jeg er
stolt af, at Lyngby Kanoklub stadig
er en forening og ikke et fitnesscenter eller tilsvarende, hvor man
bare kommer og går og ikke kender
sidemanden/kvinden.
Vi kan komme og gå, som det passer os, 24 timer i døgnet, vi behøver
ikke at komme i uniform.
Jeg håber, at der her de næste
par år vil være medlemmer, der tør
tage den kastede handske op og
påtage sig en plads i bestyrelse eller udvalg. Jo mere decentralisering

jo bedre.
Kører vi helt skævt? Behøver vi
fritidshuse - klubbåde – biler – onsdagsgrill osv? Skal vi bare nøjes
med at komme i klubben, tage en
tur i vores både, og intet socialt
samvær have andet end i små
grupper?
Eller skal vi forsætte ud ad motorvejen med arrangementer, såsom
stævner, og så en gang imellem
udføre lidt vejarbejde.
Jeg vil til slut give de over 50 frivillige LK’ere, der hjalp til ved Copenhagen Spring Regatta, en kæmpe
stor tak. Det var i min ånd.
Thomas

Oplysning

Hvis du har lyst til at se andet end
den andegård, du traver rundt i til
hverdag, ville det måske være en
god ide at komme lidt væk.
Det ville måske være rart at komme
til hytten i Sverige, nyde stilheden,
stresse af, se et par elsdyr eller
noget andet småkravl? Så gå ind
på hjemmesiden og se, om der er
ledige datoer.
Eller måske skulle du få en snak
med Formanden - tlf. 40807502
eller mail: tgjerluf@post.tele.dk 12

Kend din Bestyrelse
Det er altid kedeligt at selektere,
men vi gør en undtagelse. Vi ønsker at hilse på alle de medlemmer, der blev indmeldt i 2017, og
de medlemmer, der er meldt ind
i 2018.
Bestyrelsen vil gerne hilse på jer, og
det vil vi gøre over en grillet bøf og
lidt grønt. Herefter vil vi fortælle lidt
om Lyngby Kanoklub anno 2018, og
det der ligger før.
Vi mener, det er rart at vide, hvad
man får og kan få for sine kontingentkroner, så derfor håber vi ikke,
at du/I kan sige nej til sådan en
invitation.

Vi laver kun dette arrangement en
gang i 2018, og derfor er det vigtigt,
at så mange som muligt, der har
tid og interesse, møder op. Det er
ligeså vigtigt for en bestyrelse at
følge med i medlemmernes ønsker
og lignende.
Du inviteres derfor til mandag den
25. juni klokken 18.00.
Os der vil dig det bedste
Udvalget

omkring ledige datoer for huset i
Hårbølle Havn. Redaktionen kan
tilføje omkring Hårbølle Havn, at
forholdene i Havnen er ved at blive
moderniseret.
Det havde du slet ikke tænkt på,
vel!
Husforvalterne
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Tidsplanen og nyttige informationer:
Instruktion:
Instruktion for holdledere kl. 10.00.
Omklædning:
Der er mulighed for omklædning og bad i klubhuset.

PaddleBattle Cup
Lyngby Kanoklub har tilbudt at
påtage sig værtsrollen for ovenstående Cup. Det er en mindre
Regatta lørdag den 23. juni med
start og afvikling klokken 10.00
fra klubben og forventet afslutning klokken 15.00.
Deltagerne er i ungdomsklasserne,
hvor der konkurreres individuelt og
i mandskabsbåde. Men man bliver
også blandet klubvis.
Deltagerantallet ligger normalt omkring 100 unge, og stævneafviklingen vil foregå på Lyngby Sø, hvor
vi i dagens anledning vil udlægge
baner, og målet vil være på broen
ved indsejlingen til Fæstningskanalen.
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Vi vil i dagens anledning have
åbent i Kantinen, så man kan blive
forsynet, hvad angår tørst og sult.
Vi skal bruge en del frivillige hjælpere, derfor er denne henvendelse
direkte til dig.
Har du tid og lyst, skriv dig på listen,
der hænger på tavlen ved Kantinen.
Bestyrelsen

Løbsplan:
Løb 1 kl. 11.00 U16 K1 4 x 200 meter mix stafet
Løb 2 kl. 11.15 U14 K1 4 x 200 meter mix stafet
Løb 3 kl. 11.30 U12 K1 4 x 200 meter mix stafet
Løb 4 kl. 11.45 U10 K1 4 x 200 meter mix stafet
--- Frokostpause --Løb 5 kl. 12.45 U16 K2 200 meter mix
Løb 6 kl. 13.00 U14 K2 200 meter mix
Løb 7 kl. 13.15 U12 K2 200 meter mix
Løb 8 kl. 13.30 U10 K2 200 meter mix
Løb 9 kl. 14.00 Alle klasser 2000 meter fællesstart/klassevis afhængig af
tilmeldinger
Præmieuddeling umiddelbart efter det sidste løb.
Forplejning:
I salgsboden er der mulighed for at købe sodavand, slik, kage og pølser.
Vi glæder os til at byde jer alle og gæsterne velkommen i Lyngby Kanoklub!
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Heksens hoved til bålet i Folkeparken, altså
det til højre. Hovedet til venstre og resten
af kroppen tilhører billedhugger Stine Ring,
som har kreeret denne fantastiske heksemaske.

Sankt Hans Aften

Lørdag den 23. juni i Lyngby Kanoklub
Kantineudvalget ønsker som sædvanlig at se dig denne specielle aften.
Det har altid været en stor aften i Lyngby Kanoklub med grill og efterfølgende bål i Folkeparken.
Sidstnævnte kan vi pt. ikke garantere, da der muligvis kommer et afbrændingdforbud fra kommunen på grund af det tørre vejr, vi har boltret os i den
sidste måned.
Hvis du skal ud med din turkano, så husk at pynte den med lys osv.
Det, udvalget kan love er, at grillen er klar klokken 18.30.
Det bliver en travl dag/aften, idet vi om dagen afvikler Paddle Battle Cup
for de unge roere, men lidt liv gør vel heller ikke den store skade.
Vi ses
Kantineudvalget
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Introduktion til Tai Chi
& Gi Gong
Hvis dine kajakmuskler i sommerferien er blevet ømme, og du
har lyst til at være på landjorden
i et par timer, så kom og få gratis
introduktionstimer til Tai Chi og
Qi Gong.
Tai Chi og Qi Gong er kinesiske
bevægelsesøvelser, som er langsomme og meditative. Vi skal lave
nogle afslapnings- og vejrtrækningsøvelser, og du vil også lære at lave
en kort tai chi form. Øvelserne er
nemme at lære, og alle kan træne
uanset alder og kondition.
Vi træner udendørs, så du skal tage
tøj med, der passer til vejret.
Der er træning tre gange i uge 28.

Du kan deltage en, to eller alle tre
gange.
Hvor:
Vi mødes ved petanque-banen i
klubben.
Hvornår:
Mandag den 9. juli, tirsdag den 10.
juli og onsdag den 11. juli. Alle dage
fra kl. 16.30-17.30.
Hvem:
Alle kan deltage.
Har du spørgsmål, kan du kontakte
Tina på tlf. 21426518.
Jeg håber, at vi ses til et par
fornøjelige timer.
Tina Louise Olsen
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REMINDER:
Carpe Diem
GRIB NU FREDAGEN

Husk at fredag d. 1. juni og resten af sæsonen kl. 09.30 sharp går vi,
der ikke er arbejdsramte og gerne vil have en fornøjelig formiddag
sammen med andre, i kajakkerne, eller hvis vejret er meget elendigt i
traveskoene. Husk, I skal bare være frigivne til kajakkerne.
Klubben giver kaffe bagefter til os, der har lyst til det.
Jeg glæder mig til at være sammen med jer.
Kærlig kajakhilsen fra Jette

Mandagsroning for
motionister - hyggeroning
Mandag den 23. april kl. 17.30 begynder mandagsroning for motionister igen.
Vi mødes omklædte på broen og aftaler herefter, hvor langt vi vil ro.
Vi roer typisk 7-8 km og varierer lidt mellem en tur til slusen og tilbage
igen eller rundt om Bagsværd Sø. Hvis vejret er til det, tager vi på
Furesøen. Tempoet tilpasses efter dem, der vil med. Det eneste krav
er, at du skal være frigivet.
Vi ses på broen.
Henriette
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Lørdag den 4. august 2018 går klubturen til

Amager Strandpark
Vi lægger kajakkerne i vandet omkring Kajakhotellet og ror ud derfra.
Selve Lagunen er et lavvandet og
meget populært badeområde med
meget læ. Vi runder øen og ror
tilbage til udgangspunktet. Turen
rundt om øen ved Lagunen er på 5
km, så man kan enten tage turen
et par gange eller ro op eller ned
langs kysten eller dase og hygge
i Lagunen for resten. Det aftaler vi
på dagen, når vi har set vind- og
vejrforhold.
Vi mødes i klubben kl. 8.00 og
læsser kajakker/kanoer på traileren.
Vi er fremme ved Amager Strandpark ca kl. 9.30 og ror, til vi ikke
gider mere. Herefter spiser vi en
sandwich og forventer at være
hjemme igen ved 14-tiden.
Turen koster 75 kr (venteliste er
gratis) og er inkl. en sandwich og
drikkevarer.
Forudsætningen for at deltage i ka-

jak er, at du er frigivet til at ro kajak.
Der åbnes for tilmelding 23. juni.
kl. 7:00, hvor du kan tilmelde dig
og betale online via aktivitetskalenderen. (Klik på dato > vælg arrangement > klik “Tilmeld”).
Du skal samtidig vælge, hvilken
båd, du ønsker at reservere til
turen. Vi skal forsøge at efterkomme alle ønsker, så godt vi nu
kan.
Antal deltagere er min. 4/maks. 14.
Sidste tilmeldingsfrist er 28. juli kl.
18.
Tilmelding er bindende, da der
bestilles forplejning. Husk egne
stropper til at spænde bådene på
traileren.
Vær obs på, at hvis det er regn og
storm, aflyses turen.
Vi glæder os til at se dig!
Jette og Lene
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Vores Kristi Himmelfarttur gik i år til Polen. Det var et nyt
og meget hyggeligt sted, med mere luksus end vi var vant
til i Prag. Turen blev en stor succes, så stor, at der var hele
to medlemmer, som skrev om turen. Jeg bringer hermed
begge artikler, for hver af de to turdeltagere beskriver
turen fra sin egen vinkel, med sin egen stil, og især med de
oplevelser, de fik på turen.

Klubtur til Wagrowiec i
Polen
5. til 12. maj 2018

I år fik Rita, Lene og undertegnede fornøjelsen af at arrangere en klubtur til Polen, hvilket
har været en spændende opgave
med en helt ny uprøvet destination. Valg af hotel blev foretaget
ud fra, hvor der ser ud til at være
et hotel tæt ved godt rovand, og
vi kan køre dertil på en dag.
Det endte med at blive Hotel Pietrak
i Wagrowiec ca. 60 km fra Poznan.
Vi blev bestemt ikke skuffede.
Det er et superlækkert hotel med
masser af komfort og billig god
mad. Det er faktisk næsten umuligt
at komme af med sine penge i Polen. Vi boede næsten alle i dobbeltværelser/lejligheder og flere med
altan/terrasse og udsigt over søen.
En enkelt havde dog eneværelse.
Efter en lang rejsedag med kø ved
20

et færdselsuheld på motorvejen ved
Berlin blev vores trailere parkeret
næsten helt nede ved vandet
med gode bådebroer, der dog gav
enkelte udfordringer og en medfølgende dukkert. Hver formiddag
gik med roning i det bedste rovand,
jeg nogensinde har oplevet. Søen
er ca. 11 km lang langs kanten, og
den er meget ren, da den er blevet
renset op for et større beløb. Der

blev roet rigtig mange kilometer, da
nogen var ude at ro flere gange om
dagen. Claus fik roet mest med 137
km på en uge.
En dag holdt vi picnic i den modsatte ende af søen, hvor Rita og
Lene havde sørget for lækkerier, så
det var rigtig hyggeligt.
Søen har også en farbar kanal til
en anden sø, der med succes blev
udforsket af nogle af deltagerne, så
vi fandt ud af, at vi kunne komme
på en lang dagstur til flere søer i
forlængelse af hinanden.
Der er også en 12,5 km lang sti
rundt om søen, som vi besøgte i
selskab med en masse sultne myg.
Det er en meget smuk tur, der dels

går nede ved vandet, dels gennem
skov.
Byen Wagrowiec er en mindre, men
hyggelig by, hvor der kunne gøres
billige indkøb af bl.a. sportssko.
Byen har et usædvanligt fænomen,
nemlig to vandløb, der krydser
hinanden uden stort set at udveksle
vand med hinanden.
Vi var også nogen, der nåede en
tur til Poznan med en gammel bymidte og en smuk arkitektur. Torvet
er dog noget turistet med masser af
turistboder og pubber.
Vejret var med os, og det var meget
varmt og solrigt. Vi hyggede os derfor en del sammen på hotellet med
at få slukket tørsten og spise godt.
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Oplevelser fra Polensturen 2018
(frit efter min hukommelse)

Jill bød to dage i træk på russisk
champagne, og så var der udsolgt
i supermarkedet. Herefter overtog
Ludmila værtinderollen og serverede Bloody Mary for os alle.
På hjemturen prøvede vi en alternativ rute over Stettin og var ved
færgen lidt i kl. 15.00, men med
tysk ‘Ordnung muss sein’ kunne vi
først komme med færgen kl. 17.00,
men det var også fint, da vi så var 2
timer tidligere hjemme end beregnet.
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Vi er alle så begejstrede for stedet,
at vi også næste år vil arrangere en
klubtur til Wagrowiec i Polen! Vi kan
dog ikke garantere, at vejrguderne
er os så venligt stemt som i år!
Anne Grete

Ja, du læste rigtigt, turen i år gik
til Wagrowiec, Polen.
”Vi” er primært turkajakroere i alle
kategorier, men også kanoroere
kan komme med.
”Vi” er ikke en sammenspist gruppe,
men er forholdsvis homogene og
fleksible mennesker.
På denne tur blev vi 17 tilmeldte
deltagere, her er medregnet den
enlige kanoroer som havde sneget
sig med :).
Turen var uprøvet, så der er blevet
diskuteret og planlagt, ringet og

skrevet en del, inden turen blev
søsat.
Formødet blev afholdt, og der blev
snakket mulige udflugter og evt.
andre aktiviteter. Turen er jo ren
afslapning. Der er forskellig ”gearing”, opfattelse og interesse i at
opleve lidt udover roning, så denne
del blev aftalt on location ”ad hoch”
ved morgenbordet.
Flere af os har været på tur med
Lyngby Kanoklub mange gange og
er vel nogle rutinerede ”rotter”, som
tager tingene, som de kommer.
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Tur-rutinen
Det er altid om fredagen og altid kl.
17:00 sharp vi mødes for at læsse
bagage og både på
trailere, så det hele er klappet og
klar til afgang lørdag morgen.
Herefter blev vogntoget parkeret
sikkert natten over.
Årets Polenstur var uprøvet og
anslået køretid lidt fleksibel.
Køreturen ender sjovt nok altid
med en ankomst på et eller andet
tidspunkt, men i år var det ekstra
vigtigt at komme til hotellet indenfor
planlagt tid for at kunne spise til
aften.
Anne Grete, vores Tour-manager,
havde sat afgang kl. 04:00 (på en
lørdag !!).
Birger havde sat familien i sving
denne tidlige lørdag morgen, så
bilerne holdt på aftalt mødested.
Alle mødte op til tiden på nær en,
for sygdom gav desværre et sent
afbud.
På vej sydover stødte en privatbil
til, og selskabet kørte samlet til
færgen.
Sejltid 2 timer og en stor morgenbuffet! Bilerne var noget tungere,
da vi kørte af færgen.
Der var lidt diskussion om, hvordan
man kørte til Polen, men her
trådte Tour-manageren i karakter og
fastholdt ruten over Berlin.
Det er jo rigtig godt med motorveje,
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fart på og vind i håret (hvis der er
hul igennem). Der kan hurtigt ske
noget. Jeg blev opmærksom på en
røgsøjle langt ude i det fjerne - sort
røg. Min bekymring blev delt med
resten af bilen; håbede ikke denne
brand havde forbindelse med
motorvejen. 20 min. senere var vi
blevet klogere og holdt i kø en time.
Resten af turen til Wagrowiec forløb
uproblematisk. Ca. 100 km før
Wagrowiec tog ”firmabilerne” en kortere direkte rute via noget landevej
og bykørsel, privatbilen kørte over
Poznan på motorvej.
Hvem tror i kom først?
Humøret steg i bilen, da vi så området og hotellet. Noget personale
kom hurtigt ud og anviste os en
plads til bil og trailer. Bil trailer nr. 2
fik også parkeret, og jeg opfattede
noget kommunikation danskere
og polakker imellem, som ikke
helt lykkedes. Mit indtryk var, at
problemet var presserende, så jeg
blandede mig med ordene ”Bom
Bom” - gæt selv. Polakken lyste op i
et grin og anviste vej - problem løst.
Værelser/hotel og omgivelser blev
kikket ud, og stemningen steg et
par grader mere, det så fint ud.
Værelser med havudsigt, nogle
med balkon (undtagen Niels Erik,
han fik gårdsplads). Nogle værelser
var større, andre mindre, derfor
også en difference på pris.

Maden på hotellet var fin og rimelig
i pris, så måltider blev primært
foretager her. Jeg vil ikke gå i
detaljer med spisesedlen, men
danskere er jo et sundt folkefærd,
så der blev spist en del Balkansalat,
kylling- eller salmonsalat, og
selvfølgelig med en tung dessert
ovenpå.
Det blev ikke til mange udflugter
denne gang, vejret var simpelthen

for godt.
En typisk dag starter med, at Claus
og Tina lægger fra klokken ”tidligt
om morgenen”, vi andre følger omkring kl. 09:00 efter morgenmaden.
Tina og Claus ror så igen ved 12
tiden, for at slutte af med en eftermiddagstur senere (hvad gør man
ikke for at ligge i ”top 10”!). Lidt
drilleri, men tæt på sandheden :).
Søen hotellet ligger ved er vel
omkring 4 km lang, en omgang med
”fjorde og vige” ca.10 km, det var
nogenlunde distancen for en rotur,
og vi følges ad mindst to og to. Det
var nemt at komme på vandet, derfor også nemt at ro flere gange om
dagen, som flere af os gjorde.
Temperament eller nysgerrighed, vi
vidste at søen havde tilløb og afløb.
Afløbet i nærheden af byen blev
hurtigt fravalgt som ikke sejlbart,
men tilløbet rykkede hurtigt i nogle
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af os. Henning, Birger og undertegnede Arne I. Bech tog den 20
min lange tur gennem vildnisset,
op mod strømmen gennem den
bugtende å forbi Bæverding og flot
natur. Der ligger et fiskeopdræt i
nærheden, derfor så vi kun den
tomme Bæverding. Familien bæver
lå spredt ved vandløbet, formentlig
aflivet med en kugle. Fiskeopdrættet ligger tæt på vejen, som fører
nord ud af Wagrowiec. Vejen fører
over en bro, som vi trækker under.
Strømmen er rimelig stærk, vanddybden ca. 20-25 cm, en cementplade er lagt, for at strømmen ikke
fjerner materiale. Vi gik under broen
og hoppede i kajakkerne på den
anden side, alt medens mit lille
kamera gjorde sit arbejde. Herfra
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roede vi ud på søen, rundt en pynt
og fandt en stor badeplads/græsplæne, hvor vi rastede før hjemturen. Returen gennem å-systemet
er medstrøms og går rimelig hurtigt,
Henning og jeg havde fjernet sten,
som lå i strømmen, og det var nu
muligt at entre kajakken, så snart
der var vanddybde nok. Fart får du
på, når strømmen centrerer i brounderløbet.
Hjemme igen delte vi selvfølgelig
vores oplevelser med resten af
selskabet, og dagene efter tog vi
turen sammen med Niels Erik i
kano og senere med nogle stærke
kvinder, som overvandt deres frygt
for det ukendte. Sidstnævnte gang
gik turen via badepladsen, hvor
tre kvinder fik en time til sol eller

vandtur, medens 3 mand og en
Tina roede videre op i systemet. Vi
valgte at vende ved en større sø,
men da havde vi også roet ca. 2
km efter GPS’en og passeret flere
små søer og smalle vandløb. Vejen
tilbage gik forbi badepladsen, og
samlet begyndte vi hjemturen. Det
er svært at gå i strømmen under
broen især opstrøms, så planen
var, at kvinderne blev i kajakkerne.
Forsigtigt førte vi kajakkerne forbi
indløbet, hvorefter vi launchede
under broen midt i strømmen. Larmen var øredøvende (skrig/hyl),
men alle kom godt igennem og en
oplevelse rigere. Hjemme sagde
GPS’en 16 km for os, som roede
længst på den tur.
Det sociale liv på denne tur var lidt
anderledes end i Prag på vandrehjemmet. Vi havde spil med,
men brugte dem ikke meget. Vi
havde en fælles picknic tur på
søen, fællesspisning og tre eftermiddagsinvitationer til chips og
drinks på terrassen ud for nogle af
værelserne. Nogle fik gået søen
rundt flere gange, en tur på 12,5
km, andre gik op i byen. Vejret var
godt varmt, så vi sad udendørs til
ud på aftenen.
Hjemturen lørdag forløb planmæssigt. Ruten blev ændret til at gå
over Stettin. Der er ikke motorvej
hele vejen, men vejene er rimelig

gode, og motortrafikvej starter godt
stykke før Stettin. Den sædvanlige leg ved færgelejet i Rostock
- nåede næsten færgen kl 15:00.
Vi kom ikke 15 min før Abfahrt osv.
- så vi blev afvist. Vores billetter til
kl. 19:00 kunne dog refunderes, og
køb af nye billetter til kl. 17:00 fik os
hjem i ordentlig tid.
Roede kilometer gennemført af 16
deltagere på 6 dage har passeret
1000 km på trods af lidt sygdom
undervejs. meget godt gået.
Tak til os alle for en vel gennemført
tur.
En rejsebeskrivelse af
Arne I. Bech
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Erfaringerne fra Copenhagen Spring
Regatta 2018 - forsættelsen fra sidste
nummer af Padlen
Af Rita Linde, 24. april 2018

Frederikke får kontrolleret sin båd

Hvad laver Bådkontrollen ved CSR?
I et telt på broen, spærret af med
bånd, finder vi bådkontrollen, hvor
6 frivillige igennem weekenden
har stået klar med startnumre
og bådvægt: Glenn Larsen, Kurt
Svendsen, Jeanette Jepsen, Henrik
Sodemann, Jens Grunnet og Anne
Lund Larsen (som kommer fra en
anden klub i Charlottenlund, men
som havde set på vores hjemmeside, at vi manglede frivillige).
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Vi har bl.a. spurgt Kurt og Anne,
hvad bådkontrollen laver, og
hvordan det foregår.
Spørgsmål 1:
Hvad laver man ved bådkontrollen?
”Når roerne har passeret målstregen, meddeler speakeren hvilke 3
både der skal ro direkte til broen til
kontrol.” fortæller Kurt.

”Bådkontrollen holder synlige tal op
i luften for at hjælpe roerne, hvis
de ikke hørte det. Herefter holder
bådkontrollen øje med, at alle både
kommer direkte ind til vejning. Roeren
lægger selv sin båd på vægten.
Kontrolløren tjekker, at der ikke er
ting i båden, der ikke er en del af
bådens vægt - som udgangspunkt
det, der falder ud, hvis man vender
den om. Særligt en sjat vand kan
nemt ende med at veje 2 kilo. Bådnumret pilles af, da det ikke er en
del af båden, og man sikrer, at der
ikke ligger en løs redningsvest bag
i båden.”
Spørgsmål 2:
Hvorfor har man bådkontrol?
Ifølge Anne er en af grundene til
bådkontrollen… ”at man ikke skal
have fordel af at ro med en meget

let båd - så ville det gå hurtigere.
Det skal være fair play. Reglerne er
fastsat af det internationale kajakforbund IFC. De omfatter også
længden, som er en max. længde
og konstruktionsformen; men det
kontrollerer vi ikke.”
Kurt præciserer… ”Det er roerens
eget ansvar, at båden er i orden”.
Ifølge Kurt kontrolleres bådene for
at sikre, at vægtkravene overholdes
fx 12 kg for en K1. ”Både, der vejer
mindre, skal have fastskruede
vægte i båden for at veje den op inden løbet.” Men som Kurt forklarer,
er det ikke et ønske at fange nogen
i at have for lette både… ”Det er
min antagelse, at dette ville være
en trist fejl fra en uerfaren roer, men
bådkontrollen er også vigtig for at
sikre, at disciplinen på området
opretholdes. Generelt ligger bådene
200-500 gram over på vægten.
En enkelt i år var nede på 12,050
kg, men man kunne se på roeren,
at han ikke var spor nervøs - han
kendte sin båd.”
Spørgsmål 3: Hvor mange frivillige skal man være for at lave
bådkontrol?
Her vurderer Kurt, at bådkontrollen
kræver 2 personer… ”idet man særligt ved kortbane har mange ting i
gang samtidig. Der kommer til tider
3 både ind til vejning hvert 3. minut
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- og så kan det godt gå hurtigt.”
Spørgsmål 4:
Hvad er det sværeste eller den
største udfordring ved bådkontrol?
Ifølge Kurt er det en god arbejdsopgave… ”langt de fleste roere er
rigtig søde og positive. De kvitterer
for ens opførsel - er man flink og
serviceminded - f.eks. tager deres
pagaj og er smilende - så glider
alt let. Vi skal huske, at vi ikke er
sure kontrollører, men deres flinke
hjælpere, som hjælper med at
bekræfte, at deres båd er i orden.

Bådkontrollen skal være noget, de
glæder sig helt vildt til. (Ed: Sagt
med et glimt i øjet)”. Dog finder han
at omgivelserne omkring roerne kan
skabe udfordringer… ”En udfordring
kan være at holde trænere og ivrige
forældre væk fra bådene, før de er
vejet. Det kan være meget vanskeligt at forstå, at man ikke må drøne
hen og lægge sig halvt over roerens
båd, før den har været til vejning.
Der er ikke blot et begreb, der hedder curling forældre - der er åbenbart også noget, der hedder curling
trænere. En stor, stærk roer skal
åbenbart have pumpet æblemost i

Ved bådkontrol - Jens Grunnet og Anne Lund Larsen

munden højest 3 minutter efter et
500 m løb - og kan ikke selv løfte
sin båd hen til vægten.”
Spørgsmål 5: Har du nogle gode
historier/oplevelser ifm. bådkontrol fra i år eller tidligere år?
For Kurt forløb lørdagen fredeligt på
CSR uden de store overraskelser,
men dagen efter opstod der lidt
drama, som Anne fortæller… ”Om

Hvad laver en speaker
ved CSR?
I vores jagt på erfaringerne fra CSR
er vi nu nået til dommertårnets
øverste etage, hvor vi finder speakerboksen og de 5 frivillige, som har
været speakere og hjælpespeakere
ved CSR: Jesper Lützen, Majken
Lützen, Christina Linck Holbek,
Gitte Madelaire og Per Selchau.
Her har vi stillet et par spørgsmål
til bl.a. Per og Christina for at finde
ud af, hvad en speaker laver, og
hvordan det foregår.
Spørgsmål 1:
Hvad laver man, når man er
speaker?
”Som speaker sidder man øverst
oppe i dommertårnet og skal
forsøge at gøre løbene levende og
spændende for tilskuerne. Sam-
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søndagen havde vi fornøjelsen at
veje K4, det var lidt af et kaos at
skulle have 3 så lange og tunge
både ind - tømmes for vand og
vejes, mens 12 roere pustede ud.
Den ene båd var under grænsen på
30 kg. Det udløste vild protest, da
der inden løbet var blevet oplyst, at
der ikke var bådkontrol - alt endte
dog godt til sidst.”

I tårnet med Christina Linck Holbek, Jesper
Lützen og Majken Lützen

tidigt har vi et godt overblik over
banerne og kontakt med starterne
via walkie-talkies. Derfor kan vi helt
fra start tage tilskuerne med helt til
målstregen.”… fortæller Christina.
Per uddyber de mange ting, der
skal holdes styr på … ”Hvilket løb
ros lige nu? Hvem deltager? Hvem
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er favoritterne? Hvad ved vi om roerne? Hvem kom først? Hvem skal
til bådvejning? Hvornår er vi klar til
præmieoverrækkelse? Det er bare
et udpluk af de ting som speakeren
skal kunne holde styr på. Derfor er
der nogen, der hjælper speakeren
ved løbende at “fodre” med information, så det altid er de rigtige
oplysninger, der gives til publikum,
præmieteltet, bådvejningen og
roerne.”
Både Christina og Per har i mange
år været hjælpespeakere med Jesper Lützen som hovedspeaker ved
CSR, som derudover også er blevet
assisteret af sin datter Majken.
”Jesper har i år gjort et stort
forarbejde og har taget kontakt til
samtlige holdledere for at få spændende input omkring deres roere.
Det betød, at Jesper jævnligt kom
med input omkring roernes tidligere
præstationer, uddannelse, m.m.”

fortæller Christina og fortæller om
sin egen debut som speaker ved
dette års CSR… ”For mit vedkommende, fik jeg min speaker debut.
Jesper og jeg har siddet sammen
i nogle år, men jeg har altid været
den, der fodrede ham med placeringer, tider, banenumre, m.m., men
i år har vi forsøgt os med at skiftes.”

Christina tilføjer, at speakerens rolle
er todelt… ”For det første kan han/
hun komme med relevant information om løb. For det andet kan han/
hun indleve sig i løbene og gøre det
interessant at høre på. Vi, der har
været med i mange år, husker, med
stor glæde Svend Erik Steenberg
som en fantastisk speaker!”

Spørgsmål 2: Hvorfor har man
speakerne?
Per fortæller om speakerens rolle…
”Speakeren er til både for at underholde og informere publikum, men
ligeså for at sikre, at reglerne vedr.
bådvejning overholdes efter hvert
løb. Derudover koordinerer speakeren præmieoverrækkelser med
præmieteltet, så præmieoverrækkelsen bliver en god oplevelse både
for de roere, som har været dygtige
nok til at vinde medaljer, samt for
publikum.”

Spørgsmål 3: Hvor mange
speakere skal der være?
Begge er enige i, at der minimum
skal være 2 personer ved alle de
indledende heats og ved semifinalerne – 1 speaker (ad gangen) og
minimum 1 hjælper og ved finalerne er det optimalt med en tredje
person. ”Når der er særlig travlt,
dvs. mange finaler og præmieoverrækkelser, er det rart, at der er 3
personer til at holde styr på alle de
ting, som skal ske.”
Spørgsmål 4: Hvad er det
sværeste eller den største udfordring ved at være speaker?
For Per er det sværeste som
hjælpespeaker… ”at fastholde
overblikket og ikke lade sig stresse
af, at der foregår rigtig mange
ting på samme tid.” Christina ser
udfordringen som ny debuteret
speaker… ”at høre sig selv og tale
i en mikrofon. Jeg har opdaget, at
det på ingen måde generer mig,
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selvom jeg troede, at det ville være
vanskeligt.”
Spørgsmål 5: Har du nogle gode
historier/oplevelser ifm. at være
speaker fra i år eller tidligere år?
”Vi har det super hyggeligt, men
både Jesper, Per og jeg har kendt
hinanden siden midt i 80’erne”,
fortæller Christina. For Per er det
ganske simpelt den bedste plads på
stadion, når man sidder i speakerrummet. Og der kan godt gå lidt
konkurrence i det… ”Specielt i løb,
hvor roerne ligger meget tæt, er det
sjovt at se hvem, der har “set rigtigt”
og fået den korrekte rækkefølge.
I speakerrummet har man altid et
foreløbigt resultat, indtil det officielle
resultat bliver rakt op gennem en
lem i gulvet fra teamet nedenunder,
som sidder med målfotoet. Der kan
ikke undgå at gå lidt konkurrence i
at være dén, som har set rigtigt, når
afslutningerne er meget tætte.”
Tårnets hjælpehund
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Har I hørt,
At Formanden stadig ikke har glemt ”Støt Brysterne” med udgangspunkt

		

og arrangement fra Lyngby Kanoklub lørdag den 6. oktober.
Hans målsætning er, at min. 30% af klubbens kvindelige medlemmer
deltager, og herresiden sørge for at supervisere kvindesiden.
Vi på redaktionen glæder os til at se arrangementet i hvert fald på tryk.

vis har arbejdet med at ajourføre klubbens scrapbøger. Det kunne
måske være, fordi de lige har set et billede af Formanden, da han var i
tyverne.

At Også her må Redaktionen på banen igen, for hvem kan ud fra billederne se, at det er Formanden, de kan se? Det er en ung, slank eliteroer, men de kan ikke sætte navn på.

At Nicolai – Victor – Simon repræsenterede Danmark ved de 2 Worlds
Cups i henholdsvis Ungarn og Tyskland i to bådtyper, Toer Kajakken
og Firer Kajakken, bådtyper som skal kunne skimte Tokyo i 2020.

At Mange almindelige medlemmer ikke kan forstå, at det er svært at åbne

At Lyngby Kanoklubs to, måske lidt ældre medlemmer, men stadig aktive
på træningsloftet, Per Norbohm og John Rungsted, var med til OL i
1964 i Tokyo, hvor de vandt Bronze i Toerkano på 1000 meteren. De er
helt ellevilde for at give deres viden om Tokyo videre til deres klubkammerater, hvis de udtages.

At Redaktionen er glade for sådanne budskaber, men nu må vi så bare
håbe, at de ikke har lavet for meget om i Tokyo, så de unge, hvis de
udtages, farer vild i Tokyos listige gader.

At Peter Landin, eller skal vi sige, som vi sagde for cirka 30 år siden, Ole
Opfinder, har til stor ærgrelse måttet demontere tænd/sluk systemet i
bådhallen, så nu skal vi selv huske at slukke lyset på almindelige kontakter i bådhallen, når vi forlader denne.

At Redaktionen ville blive ved med at være glad, hvis Ole Opfinder kunne
komme på næsten samme ide som for 30 år siden, så vi ikke skal
huske at slukke for lyset i bådhallen.
At Hvis du møder Gitte (sekretæren) og Marianne (Kantinemutter), og de
går rundt og smiler, så skal du ikke med det samme tro, at det er et
smil til dig.
		 Næ, så er de lige kommet ud fra bestyrelseslokalet, hvor de i dage34

		

begge porte, når man skal have en klubbåd ud fra hallen. De får hver
gang små hak eller ridser, når de konfronteres med den halvdel, der
ikke er åben.
Er det ligeså mange medlemmer, som ikke kan forstå, at man ikke
bare kommer ind i klubben uden at hilse? Hvor er opdragelsen henne?

At Vi intet har hørt fra Lyngby Taarbæk Kommune, om der skal være
Sankt Hans Bål i Folkeparken, så indtil vi hører, om Lyngby Kanoklub
skal stå for arrangementet, foretager vi os intet.

At torsdag den 7. juni fik vi besøg af Dansk Arbejder Idræt fra klokken

		

9.00 og frem til klokken 15.00. De blev trakteret med en god morgenmad og en god frokost.
Det er 22. gang de gæster Lyngby Kanoklub. Til jer, der ikke rigtig
er bekendt med D.A.I., kan Redaktionen oplyse, at de holder mange
kurser hvert år, som er ganske gratis.

At Vores naboklub, Lyngby Roklub, har en virkelig aktiv formand. Så aktiv,

		

at Danmarks Idræts Forbund hædrede ham i forbindelse med deres
Regatta på Bagsværd Sø. Hele Lyngby Kanoklub giver hermed Reinar
Modest et kæmpe stort tillykke med denne flotte udmærkelse.
Samtidig får han også en stor tak for et virkeligt godt naboskab gennem utrolig mange år.

35

Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

11. august 2018
Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com
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. 1471 konto 1022237

