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Lyngby Kanoklub er medlem af:
•
Dansk Kano og Kajak Forbund
•
Dansk Arbejder Idræt
•
Fælles Sammenslutninger af Idrætsforeninger i Lyngby Taarbæk
Kommune
Lyngby Kanoklub samarbejder med:
•
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
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Aktivitetskalender
2019
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Dato:

Aktivitet:

5/1
6/1
9/1
12/1
3/2
17/2
13/2
27/2
3/3
13/3
?/?
?/?
27/3
?/? kl. 8.00-17.00
10/4
?/? kl. 17.15
?/? kl. 18.00
28 4
4-5/5
9/5
11/5
11-12/5
18-19/5
20-26/5
?/? kl. 9.30
31/5-2/6
8-9/6

DM i kajakergometer
O-løb, Vesterskoven
Madaften og GF
Udviklingsdag
O-løb, Lille Hareskov / Jonstrup Vang
Kajakker i svømmehallen
Madaften
Opfølgning på udviklingsdag
O-løb, Rude Skov
Madaften
DKF Klubsamling
DKF Årsmøde
LK Generalforsamling
Førstehjælpskursus
Madaften
Mandags hyggeroning - start
Standerhejsning
Indskrivning af gamle/-nye medlemmer til kursus
Copenhagen Spring Regatta, Bagsværd
Skolernes Forårs Festival
11/5 Nordic Open - Maribo
Hold 1, Kajakkursus
19/5 Maribo Regatta - Maribo
Klubtur til Polen
Fredagsroning starter
Bagsværd Regatta
Hold 2, Kajakkursus

16/6
?/?
?/?
23/6 kl. 18.30
?/?
29-30/6
3/8
10-11/8
30/8-01/09
5-9/9
14-15/9
28/9
?/?
?/?
?/?
28/10
?/?
?/?
?/12 kl. 18.30
?/12 kl. 13.00
?/12 kl. 14.00

Klubtur – Tryggevælde Å
CRAFT Sprint
PaddleBattle Cup
Sankthansaften
Sorø Marathon
Silkeborg Regatta
Klubtur - Amager Strandpark
Hold 3, Kajakkursus
DM Kortbane
Tur til Spreewald, Tyskland
DM Marathon
Mølleåens Blå Bånd
Standerstrygning
Støt Brysterne, Farum
O-løb
Mølleåen Strandmøllen - Lyngby
O-løb
O-løb
Julebanko
Julefrokost - rund om søen
Julefrokost – spisningen

I hver uge:
Ma. kl. 17.30
Ma. kl. 18.00
Ons. kl. 18.00
Fre. kl. 9.30
Lør. kl. 08.00

Hyggeroning motionister
Roning motionister
Roning motionister
Carpe Diem - hyggeroning motionister
Roning for motionister
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2019
Godt Nytår

Lyngby Kanoklubs Bestyrelse ønsker alle medlemmer af Lyngby Kanoklub,
venner og samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår og håber, at vi får en
fantastisk sæson med mange stævner, ture og fælles oplevelser.
Bestyrelsen

Godt år 2018
Navnet Lyngby Kanoklub er
åbenbart et godt brand. Det
har det været i 2018, men også
tidligere år, dog var 2018 i mine
øjne et særdeles godt år.
Der blev indgået aftaler på omkring
en million kroner, hvoraf en del af
aftalerne gælder de næste 5 år,
men det store provenu er heldigvis
allerede kommet hjem og brugt i
2018.
Men vi skal fortsat brande Lyngby
Kanoklub, både med eliten og ikke
mindst med de daglige gøremål.
6

Her er det vigtigt, at hvis du har en
ide eller en eventuel sponsor, der
gerne vil gøre sig synlig i Lyngby
Kanoklub, eller noget der relaterer
til klubben, at du så henvender dig
til bestyrelsen.
I 2018 har vi haft et par særdeles
gode og opmærksomme medlemmer, der har gjort bestyrelsen
opmærksom på mulige emner.
Dem, vi har fået kendskab til, er det
lykkedes med, og en kæmpe tak
herfor. Vi har 5-års aftaler på bilerne, vi har 4-års aftale med Sundhed

og Omsorgen i Lyngby Taarbæk
Kommune, som kan relateres til +
60, og det er virkelig skønt.
Men 2018 er jo som bekendt overstået. Det gør jo ikke, at vi soler os i
2018 resultaterne, næ, tvært om, vi
er i gang.
Vi ved også, at der er mange om
buddet, derfor er det meget vigtigt
ikke at træde i samme ”dyrespor”,
som alle øvrige foreninger.
Det, der er vigtigt, er, at finde nye
stier, finde ud af, hvad der søges til
osv.
En af mine ansøgninger i 2018
drejede sig om, at vi skulle have 14
nye kajakker til kursusbrug. Desværre lykkedes det ikke helt, men
de 8 er kommet på hylderne, og
mon ikke 2019 skaffer de sidste 6
nye kajakker?
Mange har allerede spurgt, om de
må pakkes ud og bruges, dertil må
vi sige, at du må være tålmodig.
Der vil blive annonceret brugsrettigheder, inden kajakkerne frigives.
Vi har været godt klædt på overfor

Team Elite, da vores egne eliteroere har skabt resultater, så vi helt
lever op til de forventninger, der er
fra Team Elites side.
Det beløb, vi modtager derfra, letter
os for en kæmpe byrde økonomisk,
eller rettere sagt, det letter den
enkelte roer.

Handlen, aftalen omkring vores 2
nye VW Sharaner, er en meget flot
aftale med Skandinavisk Motor, og
de tilsvarende reklameaftaler er nok
toppen i 2018, men selvfølgelig skal
den så overholdes de næste 5 år
fra LKs side.
En flot aftale med Lyngby Taarbæk
Kommunes Sundhed og Omsorg,
hvor vi i 2018 indkøbte yderligere
3 styk alu kanoer til brug for vores
medlemmer i første omgang +60,
men bruges de ikke af de årgang,
kan øvrige medlemmer også benytte dem.
Denne aftale løber til og med 2022,
så de næste par år bliver det til
indkøb af kajakker.
Formanden
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Budget 2019
INDTÆGTER:

2019

2018

2017

2016

				

Kontingenter
848.000
787.000
743.000
755.000
Tilskud fra LTK
190.000
170.000
149.000
141.000
Kursusindtægter
65.000
70.000
58.800
58.800
Sponsorbidrag
25.000
30.000
30.000
65.000
Salg af kanoer/kajakker
5.000
8.000
Aktivitetsudvalg
35.000
30.000
30.000
30.000
Stævner MBB - netto
30.000
20.000
25.000
25.000
Stævner div. - netto
45.000
45.000
25.000
20.000
Udlån af sommerhuse
60.000
55.000
60.000
60.000
Nøglebrikker
5.000
2.000
5.000
8.000
Udlån af materiel
3.000
10.000
7.000
15.000
Bladpuljen
8.000
8.000
Øvrige indtægter
1.000
1.000
5.000
5.000
				
Indtægter i alt
1.307.000
1.220.000
1.150.800
1.198.800

UDGIFTER:

2019

2018

2017

2016

				

Drift af sommerhuse
65.700
69.200
97.500
81.500
Idrætsudvalget
133.000
130.000
98.000
87.000
Motionsudvalget
85.300
72.400
74.900
69.400
Romateriel
44.000
44.000
60.000
105.000
Transportmateriel
83.000
85.000
86.000
83.000
Padlen, trykning og porto
73.000
73.000
78.000
78.000
Lokaleomkostninger
91.000
116.000
152.000
92.000
Lønnet daglig medhjælp
310.000
300.000
350.000
340.500
Telefoni, hjemmeside
45.000
42.000
45.700
72.700
Kontingenter
70.000
66.000
63.000
63.000
Møder
19.000
19.000
27.000
24.000
Repræsentation
20.000
20.000
20.000
20.000
Løn regnskabsfør.+medlems admin 30.000
30.000
40.000
60.000
Øvrige admin.omkostninger
77.500
82.500
66.000
70.000
				
				
Udgifter i alt
1.146.500
1.149.100
1.258.100
1.246.100
				
Resultat
160.500
70.900
-107.300
-47.300
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Frederikke præsenterede mange spændende ideer fra “Elite-kajak” gruppen.

LK’s fremtid ligger i
dine hænder
– hvad er næste skridt?
55 engagerede medlemmer var
mødt op i LK lørdag den 12/01.
De bidrog alle til en forrygende
dag, og tak for den positive ånd,
alle mødte frem med.
Det er helt overvældende, at så
mange medlemmer vil bruge en hel
lørdag på et møde om klubbens
fremtid. Deltagerantallet viser, at
sådanne diskussioner om klubbens
fremtid ligger medlemmerne på
sinde og bør overvejes om den ikke
skal gentages i fremtiden.

Hele udviklingsdagen blev styret
af Casper Licht fra Dansk Kano og
Kajak Forbund. Han indledte mødet
med præsentation af sig selv og
dagens program, som så sådan ud:
● Velkomst [bestyrelsen] og forventningsafstemning
● 7 workshops
● Frokost
● Indlæg fra de 7 workshops (10
grupper af 5 min.)
● Kaffe og kage
9

● Hvordan får vi flere med?
● Prioritering af indsatser/fordeling
af opgaver
● Opsamling, herunder opfølgning
på forventninger
● Tak fordi I kom og hjalp med
klubbens fremtid☺
Han præsenterede også
Formålet med dagen:
● At inddrage medlemmerne i klubbens fremtid
● At inspirere hinanden
● At opdage hinanden
● At få flere frivillige
● At deltagerne kommer til orde om
klubbens udfordringer
Mål for 2019:
● At få lavet en 5-årsplan
● At få en fuldtallig bestyrelse
● At få etableret diverse udvalg
På baggrund af tilmelding og efter
medlemmernes interesser, blev
man delt op i 10 grupper på mellem
4 og 8 personer:
1.
Elite-kajak
2.
Børn & unge
3.
Motionister-kajak 1
4.
Motionister-kajak 2
5.
Motionister-kajak 3
6.
Kanoer
7.
Fitness loftet
8.
Sociale netværk
9.
Ledelse og bestyrelse 1
10.
Ledelse og bestyrelse 2
10

De gruppers størrelse gav mulighed
for, at alle kunne komme til orde
og udtrykke alle ideer og forslag.
Casper sagde, at alle ideer var
velkomne, dog måtte man ikke sige:
Det har vi prøvet før, det virker
ikke.
Grupperne havde 2½ time til at
diskutere følgende, som medlemmerne havde forberedt hjemme:
● Hvad har vi allerede i LK (både
materielt og organisatorisk)
● Hvad har vi ikke i LK, men som vi
godt kunne tænke os
● Hvad har vi ikke i LK og har heller ikke brug for
Grupperne valgte dernæst 1, 2 evt.
3 af deres ideer, som lå dem mest
på sinde, beskrev dem og vurderede, hvilken værdi ideen vil have for
klubben.
Ideerne blev klassificeret på et
koordinatsystem med følgende fire
rubrikker:
Lille indsats – stor effekt
Lille indsats – lille effekt
Stor indsats – stor effekt
Stor indsats – lille effekt
Efter gruppearbejdet spiste vi
frokost og hyggede os på tværs
af grupperne. Denne pause
var velfortjent, men de fleste af
medlemmerne forlod ikke dagens
tema. Man var ikke i tvivl om deres
engagement.

Efter frokosten kom præsentation
af de ideer og forslag, som man var
nået frem til i grupperne. Og der
kom i hvert fald mange interessante
ideer og også forslag til, hvordan
disse ideer kunne gennemføres.
Bestyrelsen nu, i samarbejde med
gruppernes repræsentanter og
Casper Licht, indsamler de præsenterede ideer og er ved at konkretisere, hvordan disse vil kunne
gennemføres, med hvilken indsats
og hvilken effekt, de vil bringe klubben. Det, de kommer frem til, bliver
præsenteret på mødet onsdag den
27/2 kl. 18.30. Vi håber at se så
mange af jer som muligt – Jer, som
har bidraget med ideerne, og 1000
tak for det - Jer, som ikke kunne
komme til workshoppen, for at høre,
hvad der kom ud af den - men også
Jer, de nyere medlemmer, som ikke
kom til workshoppen, fordi I ikke
synes, at I kender LK godt nok til at
kunne bidrage med noget, eller fordi
I ikke kender de andre medlemmer.
Kom, så lærer I de andre at kende.
Kom, for vi har noget til fælles - LKs
fremtid er vores hjertesag.
Som sagt bliver der arbejdet videre
med ideerne, men vi vil lige citere
en af de mest optimistiske grupper:

”Vores ide vil føre til, at
der bliver færre bølger på Lyngby
Sø og bedre ro-vand!”
Med dette, som vi alle tror på,
glæder vi os til at se så mange af
jer som muligt onsdag den 27/2.
Bestyrelsen
Ps.
Vil du læse mere om Udviklingsdagen, gå på LK hjemmeside:
https://www.lyngby-kanoklub.dk/n/
visionsdag-2019
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Lillian kæmpede godt for Turkano folket.

Formandens beretning fra dagen:

Uden filter
Fortid – Nutid – Fremtid havde
sat hinanden stævne ved Lyngby
Kanoklubs Udviklingsdag lørdag
den 12. januar 2019.
Bestyrelsen havde valgt Casper
Licht, uddannelsesleder fra Dansk
Kano og Kajak Forbund, til at holde
styr på de forskellige grupper.
Over 50 aktive og passive medlemmer havde taget imod invitationen,
cirka 12% af det samlede medlemstal.
Et flot stort antal deltagere, som i
de 7 timer, seancen varede, var hy-

per motiverede, og der blev drøftet
forskelligt i de 10 grupper, som de
blev opdelt i.
Fordelingen af grupperum var
meget speciel. Bl.a. sad den
gruppe, der havde valgt temaet
Motionsloftet placeret ved et rundt
bord i damernes omklædningsrum.
Desværre blev de forstyrret af nogle
medlemmer, der ikke var tilmeldt
dagen, men som var kommet for at
træne.
Det samme gjorde sig gældende på
Motionsloftet, hvor der var placeret

2 grupper. Men alt lykkedes alligevel, og det grupperne efterfølgende
forelagde var også meget forskelligt.
Casper Licht, som underviser
mange klubber rundt om i Danmark i udvikling, bliver altid mødt
med stor undren over det, Lyngby
Kanoklub har og får.
Her vil jeg gerne tilføje, hvad
jeg selv oplever ved de mange
samtaler, jeg har med klubledere
rundt om i landet, når vi mødes til
stævner og lignende.
Vi er den eneste klub ud af Dansk
Kano- og Kajak Forbunds cirka 150
klubber, der har følgende, som man
godt kunne ønske sig:
- Fastansat person 37 timer ugentligt til alt forefaldende arbejde.
- Klubblad der udkommer 9 gange
årligt
- 2 nye klubbiler
- 2 fritidshuse
- Cirka 70 klubbåde
- Faste instruktører til kursushold
- Fast ugentlig grill-dag i løbet af
sæsonen
- Arrangør af 2 regattaer hvert år
- En pæn formue
- Bruger cirka 200.000 kroner på
eliten om året.
Med dette in mente så jeg virkelig frem til det, de 10 grupper ville
komme med. Jeg sad selv i gruppen Sociale Netværk.

Måske en forholdsvis usynlige
gruppe, idet gruppen kommer i dagtimerne, hvor den enten tager ud
og ror eller er på motionsloftet.
Uden at kende det nøjagtige antal,
vil jeg tro, at over 40-50 stykker af
denne gruppe aldrig har været ude
at ro kano eller kajak, men kommer
for det sociale, som altid vil være i
en forening, og hvor muligheden for
at danne et personligt netværk er til
stede.
Konklusionerne fra de forskellige
grupper vil være at finde i de næste
numre af Padlen, men ordet Ældre
Chef blev nævnt udenfor referat,
men i fuldt alvor til en bestyrelsespost.
Samarbejde med andre foreninger
og fortsat samarbejde med Lyngby
Taarbæk Kommune.
Fra Gruppen Børn og Unge
Her var der en del store ønsker:
Ny motorbåd
Nye både
Nye pagajer til de unge
Aflåste skabe til disse pagajer
Ur holdere
Heppekor til stævner
Fællestræning hvor elite roerne
også deltager, måske en gang om
måneden
At åbne klubben for roere fra andre
klubber, som ikke behøver at blive
medlemmer af LK
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Faste kurser for børne-nybegyndere
8-12 år og 13-15 år.
Disse ønsker og måske flere, som
jeg ikke fik nedfældet, men godt
fremlagt af Frederikke. Jeg er
meget spændt på at se, hvad vi får
ud af dette, idet jeg altid har ønsket
mig en del af ovenstående, men
desværre også har måtte konstatere, at det har været svært at finde
personer til det.

Motionsgruppe 1 – 3.
Moderne bad- og toiletforhold, (her
må jeg tilføje, at det er Lyngby
Taarbæk Kommune, der ejer bygningen, som skal vurdere, om de vil
ofre denne store omkostning) men
vi kan jo selv investere i sådanne
forbedringer, som vi har gjort i stue
14

og folkekøkken og delvis i kantinen.
Det kræver selvfølgelig en beslutning på generalforsamlingen.
Flere motionskajakker
Let proces for at arrangere klubture
med kort varsel
Flere dagture
LK trøjer til nye kursister
Møde med de 3 nye grupper af
kursister, hyggesnak.
Havkajakker
Flere teknikkurser
Vinteraktiviteter (Badminton – Tennis – Bowling)
Flere kajakpladser
Klubkajakker til andre farvande
Tænk Grønt
Bedre rengøring – Bad – Loft –
Bådhal – Håndklæder.
Kano Gruppen.
Det skal gøres mere attraktivt at
være medlem af Turkano Gruppen
Mere åbenhed overfor nye medlemmer
Pr for turkanoer
Furesø grunden
Kano kurser
Fitness Loftet.
Eventuelt instruktører på flere
gange om året
Udbytte af træningen
Og meget mere, som jeg ikke fik
noteret ved fremlæggelsen.

Ledelse og Bestyrelse.
Reorganiser Bestyrelse
Heller ikke her var jeg til stede,
men tager lidt fra Padlen november – december 2018 fra indlægget
”Udviklingsdag”:
“Thomas har været vores formand
gennem 45 år, han er ikke en
usynlig formand, men en stærk og
selvstændig personlighed.
Men dåbsattesten lyver ikke, og
derfor skal vi arbejde mod at sikre,
at klubben kan fortsætte også uden
Thomas ved roret.
En ny formand vil overtage en klub,
som aldrig har været stærkere og
bedre udstyret, takket være Thomas.
Vi er sikre på, at selv om Thomas

ikke er ved roret mere, vil han stadig tage en stor tørn, som vil hjælpe
og aflaste den nye formand.
Mange opgaver kan nemlig deles,
men beslutninger og ansvar vil
ligge fast hos den nye formand og
bestyrelse.”
Ovenstående, i kursiv, fik jeg flere
spørgsmål om både før og under
Udviklingsdagen, og jeg må hertil
sige, at jeg selv efterfølgende har
læst det flere gange.
Jeg har arbejdet i bestyrelser fra
1967, hvor jeg kom ind i Lyngby
Kanoklubs Bestyrelse, og hvor jeg
har været frem til d.d.
Fra 1979 og frem til 1988 var jeg
samtidig i Dansk Kano og Kajak
Forbunds Bestyrelse, hvor mit ans15

varsområde var elite-roningen, som,
da jeg tiltrådte, var helt i bund, men
da jeg trådte tilbage i 1988, igen var
på fuld højde, som det er i dag.
Jeg er da godt klar over, at når man
er trådt ud af en bestyrelse, ja, så er
det den nye bestyrelse, der har hele
ansvaret (bestyrelsesansvaret).
Men at jeg efter afgang skulle
aflaste den nye formand, tror jeg, er
en slåfejl.
Jeg har altid været bestyrelsesopdraget til, at træder man ud af en
bestyrelse, ja, så har man af stor
respekt for den forening/klub man
har repræsenteret sat sin efterfølger
på pladsen.
Så kan Generalforsamlingen vurdere, om det er den person, der
er valgt af den afgående formand,
som skal være den nye formand.
Det er det, jeg kalder respekt!
For den måske uforstående læser
kan jeg tilføje, at bestyrelsen vil
være 100% på plads ifølge vores
love ved den kommende Generalforsamling i marts, idet flere har
tilkendegivet, at de gerne vil lægge
frivillige timer i Lyngby Kanoklub.
Jeg er meget glad for, at der er
nye til vores Idrætsudvalg og ikke
mindst til formandsposten for Motions Udvalget.
Jeg vil bruge det sidste af min
spalteplads til at takke de over
50 aktive/passive medlemmer for
16

deres utrolig aktive deltagelse i de
forskellige grupper.
En stor tak for forarbejdet til ”Udviklingsdagen” til Gitte og Niels.
En kæmpe tak til Casper Licht og
Dansk Kano og Kajak Forbund for,
at vi måtte ”låne” ham.
Også en kæmpestor tak til Marianne, fordi du slap den gruppe, du var
tilmeldt, og sørgede for i stor stil, at
alle fik noget godt at spise, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
Tg.

Anja og Bendegus præsenterer visioner fra
Børn og unge gruppen.

Rasmus Knudsen og Ilya
Podpolnyy

Danske Mesterskaber i
kajak ergometer roning
Rødovre Center lagde hus til de
Danske Ergometer Mesterskaber
i Kano og Kajak i weekenden. Det
var et kæmpe arrangement med
mange tilskuere og en fantastisk
stemning.
På elitesiden deltog Lyngby Kanoklub med deres nyudtagne center
roere, Rasmus Knudsen, Victor G.
Aasmul og Simon Schuldt–Jensen.
Derudover deltog Frederikke Hauge
Matthiesen og Astrid Reinholt i
Dameklassen.
Desværre kunne Josephine Balslev
Erichsen ikke deltage, idet hun på
træningslejren ultimo december i
Norge faldt på skiene og brækkede
håndleddet.
For de unge, som nu er rykket op i

U 18 klassen, deltog Philip Knudsen og Fredrik Arve Jepsen, og
samtlige Lyngby roere præsterede
virkelig godt.
Vintertræningen kunne ses tydeligt,
for der er stor forskel på at træne i
enerkajak og ergometer, da maskinerne kun kræver råstyrke.
På 1.000 meteren viste Simon
Schuldt–Jensen virkelig styrke, og
i finalen blev han en flot nummer to
efter verdensnavnet Rene Holten
Poulsen. Det var få sekunder, der
skilte dem. Her blev Rasmus Knudsen, som nu er i seniorklassen,
nummer 8 i finalen, men meget flot,
idet han i kajakken er kendt for sin
gode teknik.
På 200 meteren var billedet et helt
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andet for Rasmus Knudsen, og for
første gang i ergometer tiden blev
der dødt løb, hvor Rasmus Knudsen og israeleren Ilya Podpolnyy
havde samme tid, og begge blev
Danske Mestre på distancen.
Denne topplacering viser, at Rasmus Knudsen er på rette vej.
Det blev til en flot 2. plads i
stafetten over 5.000 meter, hvor
man er 4 på hvert hold. Lyngby
holdet bestod af de to damer Frederikke Matthiesen og Astrid Reinhardt samt Rasmus Knudsen og
Simon Schuldt-Jensen. Det var få
sekunder, der skilte dem fra guldet,
som gik til Maribo Kajak Klub.
Philip Knudsen, som i år går 100%
ind på 1.000 meter distancen og

maratondistancen, roede sig til
en flot 2. plads på 1.000 meteren,
men måtte se sig tydeligt slået af
Hvidovre roeren Magnus Sibbern,
som lige var hjemkommet fra en
træningslejr i Florida. Han satte
samtidig banerekord på distancen i
U 18 klassen.
Frederik Jepsen blev nummer 5 på
200 meteren. Han skal lige vænne
sig til, at han er rykket op i U 18
klassen, til trods for at han kun er
16 år.
Men han er klar til sommerens
stævner, hvor målet i år er Europamesterskaberne for U 18.
Formanden

Kajak kursus for voksne
Lyngby Kanoklub udbyder igen
i 2019 3 kurser, hvor man kan
lære at ro kajak. Der vil eventuelt
komme et kursus for kanoer
senere.
Var du medlem i 2018 eller før,
skal du være klar til at melde dig til
kurset søndag den 28. april klokken
11.00-12.00 i klubben.
Har du venner eller bekendte, der
ønsker at blive tilmeldt et kursus,
skal de også møde op i klubben
den 28. april, men klokken 12.3018

14.00, hvor de samtidig vil blive
indmeldt.
Det er vigtigt, at de kan svømme
mindst 600 meter. Lene vil stå for
indmeldelser med god hjælp af
Christian og Jette. Muligvis stikker
Formanden også hovedet ind på
denne dag.
Husk på, at de 3 kurser hurtigt
bliver udsolgt. Datoer for kurserne
vil være at finde i næste nummer af
Padlen.
Tg

Reserver allerede nu

Gå hjem med
et fantastisk indtryk!
Onsdag den 13. februar klokken
18.00, hvis du vil spise med af
den dejlige mad, kantinekøkkenet
kan præstere.
Men vil du kun se en uovertruffen
45 minutters realistisk film om en af
vores meget aktive adventure-kajak
roere, Niels Torp Madsen, så er du
der bare klokken 19.00, hvor klubben er vært med kaffe og lidt blødt.
Explore Croatia the hard way
er sloganet for Adventure race
Croatia, som nu er blevet en del af
Wold series of adventure races.
Løbet havde en vindertid på 56
timer – men var kun åbent i 72, så
der skulle holdes go’ fart på for at
nå i mål.

For at give en fornemmelse af,
hvad det vil sige at padle, løbe,
cykle, klatre og fare vild i mere end
2 dage, vil vi først vise en 45 min.
film om løbet og de fantastiske
landskaber, der er i Kroatien.
Derefter vil Niels fortælle om vejen
fra små danske 12 timers races og
til den internationale scene med
fleredages løb, som han hjalp Team
Coastzone med at gennemføre.
Hvis I vil forberede jer lidt, kan I
læse Ibens beretning fra løbet (som
kun findes på engelsk)
http://merefartpaa.dk/welcometo-the-world-series-of-adventureracing/
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viser sig, at det alligevel blæser for meget, tager vi en rask gåtur rundt om
søen. Vi afslutter med en kop kaffe eller varm chokolade.
5. Lørdagsroning kl. 8.00 – samme som hold 2 og 3, men med en ekstra
gevinst, for søerne plejer at være spejlblanke på det tidligere tidspunkt, og
du oplever naturen som ubeskrivelig smuk.
Vi afslutter med medbragt morgenmad, som vi skiftes om.

Tilmelding ikke nødvendig, du kommer bare
Det gør ikke noget, at du ikke kender de andre. Vi er mange, der ikke
kender hinanden i forvejen, men det kommer vi til, når vi møder op. Eneste
krav er, at du er frigivet. Vi vil starte, så snart vejret tillader det – startdatoer bliver oplyst i næste nr. af Padlen.

Fællesroning 2019
Den nye ro-sæson 2019 starter forhåbentlig snart. Derfor vil vi gerne informere om årets fællesroning. Du vælger bare det hold, som passer dig
bedst. Her kommer oversigten:
1. Mandagsroning for hyggeroere kl. 17.30 er for alle, som ønsker en
hyggelig tur på søerne i stille tempo, god snak undervejs, eller en stille
meditativ roning – det bestemmer du selv.

Hvis du har spørgsmål, kontakter du holdenes tovholdere:
Mandagsroning for hyggeroere kl. 17.30:
Henriette 29 85 23 01, Kirsten 25 35 29 71
Mandagsroning kl. 18.00, onsdagsroning kl. 17.00, lørdagsroning kl.
8.00:
Claus 26 39 39 66 , Lars 60 19 00 33
Fredagsroning kl. 9.30:
Jette Th. 51 78 87 09, Ludmila 23 46 55 90
Vi glæder os til at se dig
De seks tovholdere

2. Mandagsroning for motionister kl. 18.00 er for dig, som vil have lidt
udfordring. Tempoet er normalt lidt højere end på holdet kl. 17.30, men
ikke så højt, at du ikke vil kunne være med.
3. Onsdagsroning kl. 17.00 – samme som hold 2 - mandagsroning kl.
18.00.
4. Fredagsroning - Carpe diem kl. 9.30 – på trods af sit fine navn er det
en hyggeroning for alle, som kan komme fredag formiddag. Stemningen
er hyggelig, vandet plejer at være roligere end om aftenerne, og hvis det
20
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bil stillet til rådighed
● morgenmad på færgen
● 6 overnatninger inkl. morgenmad
på hotel Pietrak.
● Udgifter til evt. udflugter og en
treer er ikke inkluderet.
Holdleder fordeler deltagere i biler
og på værelser.

Klubtur til Wągrowiec,
Polen (nær Poznan)
d. 20.-26. maj 2019
Årets klubtur går til det fantastiske og kajak- og kanovenlige
Wągrowiec i Polen.
Her er der rig mulighed for at sætte
kajakkerne og kanoerne i vandet
og tage på kortere og længere ture
på Durowskie søen og videre på de
omkringliggende floder Welna og
Nielba, som krydser i Wągrowiec
centrum.
Vi skal bo på Hotel Pietrak, som er
et familieejet hotel med café/bar,
restaurant og spa, beliggende lige
ned til Durowskie søen og tæt på
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hovedgaden i byen.
Vi får masser af muligheder for at
komme ud og opleve historiske
byer, museér og arkitektur – både
i Wągrowiec centrum og i Poznan,
som ligger ca. 60 km fra hotellet.
Pris
Prisen for deltagelse pr. person:
max. 2.700 kr. Der opkræves 1.500
kr. ved tilmelding. Restbeløbet opkræves i begyndelsen af april.
I prisen er inkluderet:
● transport i klubbiler + evt. privat

Forudsætning
Forudsætninger for at deltage på
turen er, at du skal være aktivt
medlem af LK og have betalt dit
kontingent for 2019. Hvis du ønsker
at ro kajak på turen, er det en forudsætning, at du er blevet frigivet.
Bemærk, hvis du har din egen båd,
kan du ikke få en klubbåd med.
Tilmelding
Tilmelding foregår online via aktivitetskalenderen (find datoen og klik
tilmeld).
Der åbnes for tilmelding på
hjemmesiden: Lørdag den 16. februar 2019 kl. 9:00.
Du kan blive tilmeldt online via
hjemmesiden eller ved at møde op i
klubben på selve dagen fra kl. 9-10,
hvor vi sidder klar med PC’en for at
tilmelde evt. fremmødte.
Det er først-til-mølle-princip, og
tilmelding er bindende. Der lukkes
for tilmelding ved max deltagerantal
18, dog senest den 2. april 2019.
Husk at tjekke, om den ønskede

båd er booket af en anden deltager,
da det er først-til-mølle princip.
Husk
Husk gyldigt pas, det blå sygesikringsbevis og evt. rejseforsikring.
Det kan også være en fordel at
veksle penge hjemmefra. Derudover skal du selv sørge for stropper
til at spænde kajakker og kanoer på
traileren.
Vi vil efter tilmeldingsfristen indkalde til et orienteringsmøde.
Har du spørgsmål eller har du brug
for hjælp til at blive tilmeldt online,
kan du kontakte Lene Mortensen tlf.
21 82 61 34 eller Rita Linde
tlf. 26 14 11 16.
Hilsen
Turudvalget (bestående af Lene,
Rita, Claus og Michael)
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Klubtur til Spreewald,
Tysklands Venedig,

Forudsætninger:
Du skal være frigivet for at deltage
i kajak.

i aktivitetskalenderen på LKs
hjemmeside:
http://www.lyngby-kanoklub.dk/

Max pris :
Ved 10 personer (minimum antal
deltagere) ca. 2.200 kr.
Ved 12 personer (maksimum antal
deltagere) bliver rejsen billigere.

Betaling:
Depositum på 1.000 kr. betales ved
tilmelding i aktivitetskalenderen.
Restbeløbet på ca. 1.200 kr. opkræves inden d. 5. august.
Tilmelding er bindende, og indbetalt
depositum og restbeløb tilbagebetales ikke.

Inkl. i prisen:
● Transport i bil begge veje inkl.
kajak eller kano
● Frokost på færgen på udvejen
● Aftensmad ved ankomsten
● Overnatninger inkl. morgenmad

Evt. spørgsmål til:
Trine 26 49 81 49
Ludmila 23 46 55 90

Vi åbner for tilmelding 9. marts kl. 8
– Tilmelding senest 30. april 2018

5. – 9. september 2019
Vi gentager succesen fra sidste
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.
Spreewald byder på Europas største indlandsdelta. Det er et flodlandskab på cirka 500 kvadratkilometer.
Området er opkaldt efter floden
Spree, der her deler sig i et fintmasket net af kanaler og bække.
Vi læsser traileren onsdag aften
den 5. sept., og torsdag morgen
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sætter vi kursen mod Berlin i 2 klubbiler.
Vi spiser en hyggelig frokost på færgen for at ryste os sammen.
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 lille ”Imbiss” og en badebro,
som gør ind- og udstigning i kajakker ret nemt. Fredag, lørdag og
søndag ror vi på floden og søen.
Mandag pakker vi sammen og sætter kursen mod Lyngby.
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Har I hørt,
At flere til Udviklingsdagen ikke var bekendt med hvilke arbejdsopgaver,

		

At

		

At

At

At

At
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det enkelte bestyrelsesmedlem har. Formanden svarede fejlagtigt,
at dette lå på LK’s hjemmeside. Desværre måtte han efterfølgende
forklare, at han havde taget fejl.
Det hænger i lamineret format på tavlen i mellemgangen, hvor bestyrelsen er portrætteret. Læs det grundigt, og meld dig så til en af de
mulige opgaver, der er.
vi bliver lidt ved Udviklingsdagen, da der også var flere spørgsmål,
som gik på, at man ikke kan se, om f.eks. LK’s huse i Sverige eller
Hårbølle eller lokalerne er udlånt. Her skal de forskellige udvalg nok
være mere klare og bruge det elektroniske univers.
Vil man vide, om Hårbølle huset er udlånt f.eks. i uge 14, går man ind
på LK’s hjemmeside, logger ind og går ind under fanen Faciliteter. Her
kan man se, hvad der er udlånt og på hvilke datoer.
Peter Landin, medlem med 50 års anciennitet, har læst i Padlen, at
han skal hjælpe Bestyrelsen med disse svære ”huskedage”. Bestyrelsen lover at huske dig enten til Generalforsamlingen eller Standerhejsningen. Det bør nævnes, for at sætte ansigt på Peter, at han har siddet
i bestyrelsen i mange år for tur-kano folket og har arrangeret mange
ture i Norden og Europa. Han var personen, der lavede det automatiske tænd/sluk ur i Bådhallen, som desværre ikke virkede mere efter
32 års brug.
Per Niclasen er villig til at opstille til bestyrelsen, hvis der på den
kommende Generalforsamling bliver en post med overskriften Ældre
Chef. Flere har allerede accepteret ham, blot med den klausul, at han
bibeholder det grå skæg.
ønsker du at komme på kajakkursus i år, skal du være opmærksom
på datoen 28. april klokken 11.00, hvis du har været medlem fra 2018
eller længere bagud. For nye medlemmer, så er det fra klokken 12.3014.00. Dette kan du oplyse venner og bekendte, hvis de vil være på
forkant. Men der vil komme nærmere beskrivelse flere steder, herunder
i Padlen.
Nicolai Mørcke har sagt ok til at tiltræde den vakante IU post. Rart
med et nyt medlem på denne plads. Opbakningen til Nicolai bliver stor

fra de kræfter, der gerne vil sætte de unge mennesker i gang med en
kano-kajak karriere.
At cirka 25 medlemmer mødte frem til den første spiseaften i 2019,
onsdag den 9. januar klokken 19.00, hvor medlemmerne fik besøg af
en repræsentant fra GF Forsikring, og mon ikke der kom lidt i ordrebogen?
		 Husk, at du opnår en stor besparelse og en god dækning, hvis du
skifter til GF. Du bliver samtidig gjort opmærksom på, hvis ikke der er
noget at spare. Hver gang der tegnes en ny forsikring i GF, drypper det
også en smule på Lyngby Kanoklub. Hvis du selv tegner den uden om
LK, skal du blot sige, at du er medlem i LK.
At skal du have en på opleveren, med det lune og lækre først, kommer du
i klubben onsdag den 13. februar klokken 18.00, hvis du forinden har
skrevet dig på listen på hjemmesiden eller på listen i klubben.
		 Vil du undvære det lune, kommer du klokken 19.00, hvor der bliver vist
en dokumentarfilm, uden filter, hvor man kan se, hvad man næsten på
egen hånd kan finde ud af.

Havetrailer !
Klubbens havetrailer savnes. Hvis du har lånt den og glemt
at give besked, så bedes du venligst straks sætte den tilbage på plads.
Hvis den ikke er tilbage inden den 1. februar 2019, vil den
blive meldt stjålet til politiet.
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Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

16. februar 2019
Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com
LYNGBY KANOKLUB
Adresse:			
E-mail:			
Hjemmeside:		
Telefoner:			
			
Kontingentindbetalinger:
Andre
28 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

