TDG ’18 - Alle gode gange tre.
Efter en super rosæson med +1600 km i bagagen skulle grundformen være ok. Har i ’16’og ’17 roet de 70
km fra Silkeborg til Randers på ca. 7 timer. Begge gange med en del frustration over de mange hvirvler på
nogle strækninger af åen, som følge af meget høj vandstand med deraf følgende kraftig strøm. 2018 skulle
blive anderledes, troede jeg, med den tørreste sommer i mands minde. Men kraftige regnfald i ugerne og
dagene op til TDG fyldte søerne og åen op igen. Vandstanden i Tange Sø var steget 15 cm efter kraftig regn i
dagene før TDG! Men når andre kan ro stærkt i hvirvlerne, må jeg også kunne forbedre mig.
Målet for ’18 var beskedent, blot at komme under 7 timer, samt have en god tur uden krampe og andre
fysiske skavanker. Det primære er at gennemføre. Sekundært bliver man jo motiveret og tændt af
stemningen, så det må jo også gerne gå lidt stærkt.
Drejebogen med erfaringer fra de foregående år var fundet frem, og udstyr tjekket. Escape’n har fået en
custom made finne til gavn for retningsstabiliteten. Nyt drikkesystem afprøvet og tilpasset.
Meldte afbud til Whiskysmagning torsdag, man er vel en ”seriøs” sportsmand! Fredag aften blev der spist
pasta og kylling. Rygsækken blev pakket med udstyr og forplejning, morgen prestart snack, drikkesystem
med energidrik, snack til roturen, vandtæt pose med trøje og telefon.
Tidligt op på løbsdagen og indtage rigelig mængde müsli og kaffe. På cyklen og ned i klubben for at pakke
kajak. Kørte med Enrico og Pia, der havde booket Marianne R. som chauffør og hjælper.
Vejrudsigten var lidt grumset, med udsigt til regn men også vind fra sydvest – en fin retning. I klubben er
der et mylder af spændte roere, 27 HKK’ere stiller til start i år. 8 starter i Silkeborg, resten i Ans.
Med bilen pakket går turen mod Silkeborg og Søsports Centret, hvor vi vil sætte i vandet. Vi sipper
energidrik for at fylde væskedepoterne. Temperaturen er nede på 9 grader, det er overskyet og regner ØV.
Træls at blive våd og kold før start. Våde sæder FØJ. Heldigvis kan vi komme i tørvejr, og også få afviklet
toiletbesøg. Løbsnerver giver altid ekstra aktivitet i maveregionen.
Kajakken pakkes. Spiser en sandwich. Drikkesystem og vandtæt pose snøres fast – hvilket senere viser sig at
være en god ide. Pose med skiftetøj og godbidder til Randers bliver i bilen ved Marianne. Vi snakker lidt om,
hvor varmt vi skal klæde os på. Ender med tights og 2 svedtrøjer, hvilket kommer til at passe fint. Ca. 9.30
sættes kajakken i vandet og der roes mod startområde med indskrivning ved broen under Viborgvej.
Først starter K2 kl 10.00 hvor Louise/ Palle og Pia/ Enrico deltager. 10.10 starter vi 4 HKK’ere i K1 Torben R i
kapkajak og Kenneth B, Jørn og undertegnede i turkajak.
Starten går fint. Godt at K2 erne er væk, det giver roligere vand i starten. Traditionen tro ender jeg i bageste
1/3 af feltet. Jeg vil formodentlig aldrig opleve at vinde en kortbanesprint. Kan se Torben og Jørn som
starter bedre end jeg, og hurtigt er 50 meter foran og øger. NÅ intet nyt i det. Scanner efter en egnet
hænger og ser #27 en kvinde, som riggede til lige ved siden af mig, sammen med #72. Har noget med tal!
Nå men #27 jagter #82 en midaldrende fyr, som har god fart i kajakken, og ligger i højre side af feltet i roligt
vand. Hende hapser jeg. Vores lille tog bestående af #82 i front, #27 i midten og #65 med mig ombord som
rosinen. Jeg hænger beskedent uden at forstyrre, og lader mig trække op gennem feltet. Fanger Jørn på
åen. Han tilskynder mig til at hænge på, hvilket jeg gør en tid endnu.
Cirka 10 km efter start begynder et stykke af åen med flere trælse strømhvirvler. Hængeren knækker itu.
#27 forsvinder fremad. #82 vælter i en hvirvel, og jeg kæmper med at holde momentum. Har øvet korte tag
og hurtigere kadence forud for løbet. Men det kræver fuld fokus, da det er fjernt fra min normale
langsomme sejtrækkende rostil. Prøver at skifte fra stor klinge til lille klinge. Min balance, selv i Escap’en
levner også til stadighed plads til forbedring. Ikke desto mindre går det ok. Efter noget tid med hvirvler
overhaler Jørn mig, hvilket jeg havde forventet.

Efter 10 km med lortehvirvler kommer endelig noget ordentligt rovand. Fladt med masser af grøde. Sådan.
En Escape er den ultimative kajak til roning i grøde. Den glider over grøden, og roret hælder tilpas bagover
til at grøde ikke hænger fast. Jeg havde ingen problemer med grøde i år, og heller ikke i ’17. Det var der
mange andre, der havde.
Et par km før Tange sø får jeg øje på Jørn. Har hentet ham på det flade stykke. Jørn ror konservativt i sit
eget tempo. Har ham mistænkt for at ville give gas efter Tange. Jeg hopper på en hænger og overhaler. Har
det rigtig fint fysisk. Formen er god, jeg har drukket regelmæssigt og nok. Har spist en müslibar undervejs.
Var skønt at møde Jørn igen, det havde jeg ikke regnet med, og det giver moral, at jeg trods alt ikke har roet
ringere i hvirvlerne.
På Tange sø er det blæst op. Først sidebølger, og efter at søen bøjer, kommer bølgerne skråt bagfra.
Nu hjælper finnen med at holde retningen uden for mange ”svingærinder”. Gruppen opløses og vi er 3, der
følges på siden af hinanden. Det koster for meget at hænge i bølgerne. Hellere forsøge at få surfet og holde
fart i kajakken. Det går fint. Endelig noget der minder om fjorden.
Da indsejlingen til Tangeværket kan ses, ser jeg 2 kæntrede kajakker. En er på vej mod land, og en anden
#32 er vel 100 m fra land og driver udad. En hjælpebåd ligger stille 300 m væk. Jeg ror mod #32 og tilbyder
hjælp. Får vendt kajakken i bølgerne. Det vipper meget, når man skal ligge stille. Vi får makkerreddet, og
skal til at skilles, da hjælpebåden endelig kommer. Så vælter jeg i en sidebølge. Igen makkerredning, men
jeg har så meget vand i kajakken, at jeg laver en u-båd. Heldigvis har jeg skot i skibet. Ser Jørn ro forbi. Pis.
#32 ror mod land for at tømme sin kajak, og jeg får kontakt til hjælpebåden. En motorbåd med styrhus og
påhængsmotor. Der er højt op til rælingen, men jeg får en hånd at holde i. Kan ikke rigtigt få tømt helt, og
har ikke en god ide til at komme op. Efter lidt tid kommer gutterne i båden i tanke om, at de har en stige
bag på båden. De slukker motoren og jeg svømmer bagom, og kravler op. Får tømt og hopper i kajakken.
Siger pænt tak og ror videre de sidste par hundrede meter til overbæringen. Vandet var varmt og jeg fryser
ikke. Drikkesystemet er intakt og ligeledes er posen med nødration, telefon, tøj mm.
Mistede min kasket, og fik et par ridser i ”stoltheden”.
Efter moden overvejelse og mange sgu og fanden, er jeg nået frem til følgende læring af episoden.
Jeg skulle ha’ råbt til den kæntrede, at jeg ville tilkalde hjælp, og så ha’ kontaktet hjælpebåden. Uden
hjælpebåd skal man selvfølgelig hjælpe. Enten med entring eller bugsering.
Ved overbæringen møder jeg #32, som har mit overtræk. Super. Han er en hyggelig fyr. I pausezonen
møder jeg Jørn som er klar til at ro videre, da jeg kommer, får lige hilst og et moralsk skulderklap. Marianne
og Annemette hjælper mig med mad og drikke. Får varm suppe og brød. Lækkert. De hjælper med at fylde
ny energidrik i drikkesystemet. Ikke mindst får jeg moral af deres opbakning. De haster videre mod
Randers, og jeg sætter mig i kajakken.
Videre mod nordøst. Ved Bjerringbro kommer der igen et langt stykke med hvirvler. Det går ok. Tror at min
vandgang har løsnet lidt op, og jeg er ved at blive tør igen. Ror alene det meste af tiden frem til Langå.
Har altid været god til at dagdrømme. Forsvinder lidt ind i min egen verden, hvor der ikke sker meget, men
tiden går. Har fået mange skældud gennem livet for det, men på åen er det min spidskompetence.
Holder kort pause i Langå. Igen suppe og brød, og en kort snak.
Fra Langå er der ifølge skiltene 15 km tilbage. Mit ur er gået ”Kold” tilbage ved Bjerringbro. Jeg hører,hvad
klokken er. Bliver først lidt depri, men finder 10 minutter som manglede i regnestykket. Vi startede jo
10.10 og ikke kl 10.00 Ned i kajakken og fremad. Stadig god fysik og ok energi. Motiverer mig selv ved at
indhente foranliggende roere, og synes det går fint frem mod motorvejsbroen. De sidste km bliver lange,

nok, fordi jeg fokuserer for meget på afstanden, og jeg er træt, da jeg kommer i mål. Roede i 7 timer og 11
minutter. Det er først ovre, når du krydser stregen.
Jeg skal til TDG igen i ’19. Jeg skal under 7 timer, og jeg ved, at potentialet er der. Jørn du gav mig moral,
tak.
Tak til Marianne og Annemette for varme hænder, og tak for modtagelsen og hjælp i Randers.
En god og lærerig tur. Vandt over kedsomheden. Nød kammeratskabet. Blev lidt tændt af medgang.
Blev lidt depri af vandgangen. Øm i kroppen men på en god måde. Der er sat kryds i kalenderen. Skal du
med? …det tror jeg.
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