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Formanden har ordet 
 
Åh nej, nu igen! Efterhånden er det vær-
ste job ved at være formand, at jeg 5 gan-
ge om året skal sætte mig ned og forsøge 
at skrive noget intelligent til bladet. 
 
I starten var det meget nemt, der var en 
masse ideer og visioner der endnu ikke 
var blevet skrevet. Men efterhånden er de 
fleste af de ideer, der umiddelbart kunne 
bære, ved at være eller blive gennemført. 
Resten er enten glemt eller også var tiden 
ikke lige moden til dem. De sidste kom-
mer stille og roligt tilbage, når tiden og 
holdningerne er parate. Det er en løbende 
proces og den kræver at mange flere del-
tager konstruktivt i debatten om klubbens 
udvikling og tager aktivt del i den. 
 
Vi andre løber også engang imellem træt-
te i det og skal have et lille løft for igen at 
få gejsten op. Et sådan løft er f.eks. når 
der til vores arbejdsdag d. 7. maj kommer 
så mange, at vi må tage ”reserve-
opgaverne” med. Så i for øvrigt indslaget 
i Vejret på DR 1 fra klubben den aften? 
Hvis der er nogen som skulle have fået 
det optaget, vil jeg meget gerne låne det! 
Det er også når nogen helt af sig selv 
kommer til mig og siger: ”Jeg har tænkt 
lidt over det med ...., det vil jeg gerne væ-
re med til at gøre noget ved!”. Så er det 
rart at man trygt kan sige: ”Det lyder rig-
tigt godt, det område hører under ...., kan 
du ikke tale med ham om det”. 
 
Men når man så i sin postkasse på bagsi-
den af en kuvert finder, hvad jeg vil kalde 
et ordinært surt opstød, så fiser luften 
sku’ ud af ballonen igen. Det bedste ved 
det var, at det var skrevet af nogen som 
ikke havde forstået et klap af hvad det er 
for en organisation vi nu har bygget op i 

klubben. Så det drejede sig om et område, 
jeg med stor tryghed har overladt til nogle 
andre. Og ved bare at smide det ud und-
gik vi at andre end jeg blev ”kede af det”. 
 
Et af de ordsprog jeg ofte benytter er: 
”Hvis du skal have et job gjort, så find en 
travl mand. Dem der har tid nok, for det 
aldrig gjort!” Den har vi altid med når vi 
om efteråret går på jagt efter nye kandida-
ter til bestyrelsen og når vi i øvrigt skal 
finde nogle til de mange opgaver der skal 
løses i klubben. Men det betyder også at 
den tid de aktive lægger i klubben ikke er 
tid de har tilovers, men tid de tager fra 
noget andet. Den slags skal plejes, ikke 
bare fra min og bestyrelsens side, men 
også fra de øvrige brugere af klubben. 
 
Nye både: 
Lige før standerstrygningen fik vi to nye 
turbåde af typen Bull. Det har været en 
stor succes, jeg kan se de er meget popu-
lære. Dem bliver vi nok nødt til at købe et 
par stykker flere af. Desuden har vi be-
sluttet at købe en ny Tirana til erstatning 
for den der blev total-skadet sidste som-
mer. Og vi venter stadig på en ny kap-
toer. Men bortset fra det hører jeg ikke fra 
vores bådudvalg de store ønsker om nye 
både, så hvis du synes der mangler nogle, 
så tag fat i en fra bådudvalget og forelæg 
dem dine ønsker. Så kigger vi på det. Det 
største problem er efterhånden at vi nu 
igen er ved at have fået fyldt bådhuset op, 
så det vare ikke længe før der skal nogen 
ud, når der skal nye ind. 
 
Det private bådhus: 
Det gælder også i det private bådhus. Der 
er fyldt op! Det betyder at der nu er no-
gen der skal ud! I flg. vores vedtægter er 
det både der ikke er aktive der skal ud 
eller måske i første omgang lægges på 
loftet. Hvordan finder man så ud af hvilke 
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både der ikke er aktive? Der er to meto-
der der kan anvendes: 1. Måling af stø-
vets tykkelse på båden eller 2. Se i ropro-
tokollen, hvilke både der ikke bliver an-
vendt! Jeg vil fortrinsvis benytte den sid-
ste, så hvis du bruger din båd så husk at 
skrive det i roprotokollen. Det letteste 
ville selvfølgelig være, hvis der var nogle 
der helt af sig selv kom og sagde, at vi 
godt kunne lægge deres båd på loftet eller 
at de ville tage den med derfra! 
 
Båd på TCB: 
Vi har i år besluttet at lægge en båd ind 
på TCB (Københavns Kajak Kreds’s 
Træningscenter i Bagsværd). Det er en 
Lancer, ”Svanen” der er lagt derind. Nøg-
le til TCB kan mod depositum fås ved 
henvendelse til vores Træner, Susanne. 
 
Nye projekter: 
Vi har et par nye projekter på bedding: 
Det er dels et opbevaringssted for vores 
polo-kajakker. Det projekt har haft en lidt 
omtumlet liv med en masse ideer på bor-
det. Men som de fleste sikkert har be-
mærket er stykket til venstre for indgan-
gen blevet ryddet. Og som projektet ser 
ud lige nu taler vi om en kombineret po-
lo-hus med et nyt redskabsskur og en ny 
indhegning til affaldsstativerne, sådan 
cirka der hvor affaldsstativerne hele tiden 
har stået. Det håber vi, vi for lavet i løbet 

af sommeren. 
Det andet store projekt er en Sauna. Her 
overvejer vi stadig flere forskellige mu-
ligheder. Jeg tror at alle er enige om at vi 
skal have en sauna, men der er nogen der 
synes at det projekt vi i første omgang har 
diskuteret er for dyrt. Det kan man jo al-
tid diskuttere. Personligt er jeg af den me-
ning, at når vi skal gøre noget skal vi gøre 
det rigtigt første gang. Det spare os en 
masse ærgrelser senere hen, dels over at 
det ikke er rigtigt anvendeligt og dels 
over at når den mindre gode løsning står 
der, laver vi jo ikke den rigtige. Det er 
lidt ligesom diskussionen for et par år 
siden omkring reparation af vores både. 
Jeg mener: ”Vi har negativ glæde, af ting 
der ikke virker rigtigt”. Lad os gøre dette 
rigtigt, så må vi skaffe midlerne til det. 
Det kunne jo være der dukkede et par 
sponsorater op. 
 
Og nåår ja, det er jo for øvrigt blevet 
sommer med fuld aktivitet på alle områ-
der i klubben. En rigtigt god sommer til 
jer alle. 
 
William 
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Åbne Københavns Kajak Kreds Mesterskaber i Kortbane  
 

Frederiksborg Slotssø, Hillerød  
Lørdag d. 1. juli 2000 

Kl. 10 – 16  
 

Der udskrives løb i alle klasser hvor der er mindst 3 tilmeldte 
inden fristen.  

 
Distancer: 200 m, 500 m, 1000 m og 2500 m 

 
Startgebyr pr. løb: Yngste/Ungdom 10,- Junior: 20,- 

 Senior: 30,- 
 

Base for afviklingen: ”Posen”, Slotsgade, Hillerød 
 

Tilmelding på DKF’s blanket eller tilsvarende oplysninger til:  
Københavns Kajak Kreds, c/o William S. Jacobsen 

Slangerupgade 79, 3400 Hillerød, e-Mail: wsj@wsj.dk  
 

Tilmeldingsfrist: d. 20. juni.  
 

Deltagerliste samt yderligere oplysninger på: www.wsj.dk/kkk  
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Tjen 200-400 kroner pr. måned – eller få  

en flaske god rødvin 
 

Har du en lønkonto, budgetkonto og et banklån, så garanterer jeg 
dig, at du får noget ud af et gratis økonomitjek i Jyske Bank. 

 
Finder vi ikke en løsning udfra din samlede økonomi, som bevirker 
at du sparer 200-400 kr. om måneden, så får du en flaske rødvin 
som tak for ulejligheden. Så kan du nyde den i forvisning om, at din 
økonomi er skruet godt sammen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt mig og få en aftale om et møde. 

 
Med venlig hilsen 
Dorte Carstensen 

 
        � direkte nr       48 22 00 11 (omstilling 48 22 00 22) 
        � E -mail           dc@jyskebank.dk 

 
Jyske Bank, Hillerød afd. 

Slotsgade 26, 3400 Hillerød 
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Maraton og maraton 
 
Inden for kajaksporten har stort set alle 
løb på 20 km eller derover fået betegnel-
sen maratonløb. Men mange af disse løb 
er ikke længere end omkring de 20 km - 
d.v.s. de svarer til en tur søen rundt! Der 
er jo mange, der en gang imellem tager en 
tur rundt på Esrum sø – og ja, der er jo 
pænt på vores sø - men hvorfor ikke også 
ro distancen i andet farvand? – se en an-
den natur? – prøve nogle andre dønnin-
ger? Der er ingen, der siger, at man skal 
kunne blive nummer et for at stille op til 
disse arrangementer. Jeg kunne godt tæn-
ke mig at se mange flere roere og mange 
flere Esrumroere til stævner og løb rundt 
om i landet. Det kunne være både sjovt 
og hyggeligt om vi var flere, der tog af 
sted og fyldte op i felterne. Man behøver 
ikke være toptunet konkurrenceroer for at 
få noget ud af det.  
 
Jeg har været på Rönne å (det er godt nok 
i Sverige, men tættere på end både Mari-
bo og Odense) – Otto var med 
Jeg har været i Maribo – Otto var med  
Jeg har været til Vikingeløb i Odense - 
Otto var med 
 
Men hvor var I andre?  
Det synes jeg lige, I skulle ta’ at tænke 
lidt over! 
 
Rönne å løbet er et løb på 20 km 
(motionsklassen), hvor man først ror 10 
km den ene vej - modstrøms, hvorefter 
man vender og ror 10 km den anden vej – 
ja, korrekt, medstrøms. Åen bugter sig 
fint i landskabet og ruten er uden strabad-
ser. Og så kan man hele vejen glæde sig 
til præmiebordet. Udover imposante po-
kaler eller medaljer til de bedste i hver 
klasse, samt til de, der har gjort sig sær-

ligt fortjent (det afgør løbsledelsen) er der 
lodtrækning om alverdens (vid)underlige 
præmier – der er så mange, at jeg tror, de 
er nødt til at trække to gange for at kom-
me af med det hele. 
Otto og jeg stillede op i den samlede 
toerklasse: Herrer, Damer og Mix i skøn 
forening. Vi blev nummer 3 i fin, skønt 
lidt jappet stil. Det indbragte os begge en 
bronzemedalje samt senere en rygsæk 
hver ved lodtrækningen. Ja og så må vi jo 
ikke glemme de obligatoriske krus for at 
gennemføre - hjem til samlingen. 
 
Maribo maraton løber af stabelen i re-
gattaweekenden, hvor der er kortbaneløb 
både lørdag og søndag (Mark og Bastian 
stillede op i disse). I år haglede, tordnede 
og regnede det i alle pauserne mellem 
kortbaneløbene (meget fint timet i øv-
rigt), men hen imod kl. 17, da starten gik 
på de 20 km, blev vejret perfekt til lang-
distance – solen skinnede og luften var 
lidt kølig.  
Desværre var klasserne tyndt besat – der 
var f.eks. kun to i ’dame tur’ klassen - 
men løbet er godt med to omgange på en 
rundstrækning, en enkelt (lang) overbæ-
ring og så et langt ben ud og hjem til slut. 
Hurtigt var vi tre, der var roet agterud – 
en ungdomsroer og os i ’dame tur’ klas-
sen. Den ene mere agter end den anden. 
Jeg fik dog et fint samarbejde med ung-
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domsroeren ind til overbæringen (der ik-
ke var en del af hendes rute), som resulte-
rede i, at jeg fik indhentet de tre dametoe-
re som stillede op, hvorefter jeg havde 
dem at følges med til mål. Jeg ved ikke, 
hvem det siger mest om, men jeg fik øvet 
’hængning’ til den store guldmedalje. Ja 
medalje fik jeg ikke, men en kæmpe t-
shirt for at vinde turklassen. Otto havde 
vist også et fint løb, men det vil han sik-
kert selv fortælle om, hvis I spørger ham.  
I Maribo kan man enten overnatte på 
vandrerhjem og i spejderhytter i nærhe-
den af klubben eller man kan sove i telt 
på arealet ned til søen. Vi gjorde det sid-
ste og fik på den måde også en nattergale-
tur ud af det. Nattergalene er meget snak-
kende omkring Maribo sø! Men det er jo 
kønt at høre på. 
 
Vikingeløbet, som jeg i skrivende stund 
netop er kommet hjem fra, var i år på 22 
km med to overbæringer. Den ene på 350 
m!!!!! (skrev jeg at den i Maribo var lang, 
så var denne meget lang). Man testede 
DM banen, så løbet gik både på kanalen, 
ved åudløbet og på fjorden rundt om Sti-
ge Ø. Der var forholdsvis mange med i 
herreklasserne, men igen savnede jeg 

nogle damer på vandet. Jeg havde dog et 
fint løb i turbådsklassen hvor 6 damer (fra 
senior til grand old ladies) stillede op. Tør 
jeg nævne, at jeg – til min egen store 
overraskelse – kom først i mål? Nr. 2 var 
en langt stærkere roer, men satte en del til 
ved at ro forbi den første vendeboje samt 
ved at tage overbæringen i sindigt tem-
po – begge gange kom hun op, men i den 
sidste overbæring slap hun taget. De sid-
ste 5 km fik jeg dog nærmest hold i nak-
ken af at kigge efter hende, da jeg hele 
tiden ventede at se hende rykke forbi 
igen. Otto havde også et godt og hårdt 
løb – frit ham ud om det, når I ser ham. 
Jeg tror, vi begge kan anbefale en tur til 
Vikingeløbet i Odense.  
 
Jeg håber, at ovenstående virker som en 
lille appetitvækker, således at jeg ser jer 
andre på vandet til de næste sjove, smuk-
ke og/eller hårde løb alt efter tempera-
ment og dagsform. 
 
Malene � 
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Polostævnet i kildeskovshallen 
(En spændende beretning om sejr og ne-
derlag) 
 
Da opslutningen omkring polotræningen i 
1999 sæsonen ikke var så stor, blev vi 
nødt til at slå os sammen med Krogen for 
at kunne stille hold til DM i august, og 
samarbejdet førte da også til en flot fjer-
deplads. Samarbejdet fortsatte da derfor 
også i det nye år med en ugentlig træ-
ningsdag. Den 19. maj (Storbededag) 
skulle vi så i aktion igen i det årligt tilba-
gevendende indendørsstævne i Kil-
deskovshallen, arrangeret af Skovshoved 
roklub. Vi regnede ikke på daværende 
tidspunkt med at det ville blive et pro-
blem at stille hold, da vi til træningerne 
havde været i stand til at mønstre mere 
end de fire mand, der mindst skulle til. 
Men jo nærmere vi kom selve dagen faldt 
folk fra. Helt indtil en time før vores før-
ste kamp troede vi stadig at vi kunne stil-
le et på fire (to fra Esrum og to fra kro-
gen). Men i sidste øjeblik meldte den ene 
krogen spiller afbud, og vi var pludselig 
ikke i stand til at stille et hold. Men til alt 
held var der en ung mand ved navn Allan 
fra Vallensbæk der manglede et hold at 
spille for og så var krogen/Esrum, og nu 
også vallensbæk, sammenslutningen klar 
til kamp.  
 
Vi var kommet i pulje med Odense, 
Skanderborg og de frygtede Skovshoved 
1. Den første kamp var imod Odense og 
vi var meget spændte på hvordan det 
skulle gå vores nu meget blandede hold. 
Det gik heldigvis godt, og det var kun på 
grund af lidt startvanskeligheder, at vi 
ikke vandt mere end 3-1. Vores nyerhver-
vede vallensbæk spiller viste sig at være 
rigtig farlig i offensiven, så når de andre 
havde bolden, lagde han sig oppe foran 

forsvaret og prøvede at ødelægge deres 
opbygning af et ordentligt angreb, og  
med denne offensive placering var det 
muligt at lave nogle hurtige og gode kon-
trangreb, der ofte førte til mål. De andre 
pladser på holdet blev besat af Jakob 
Hansen fra Krogen på mål og Silas 
Frandsen og undertegnede i forsvaret.  
 
Med kun tre puljekampe i alt, kunne vi 
med sejren over Odense nøjes med én sejr 
mere, og derved  kvalificere os til semifi-
nalen. Vores næste modstander Skander-
borg derimod havde lige tabt til Skovsho-
ved 1 og skulle derfor vinde deres næste 
to kampe, hvis de ville videre i turnerin-
gen. Med dette i baghovedet gik vi på 
vandet. Kampen startede da også meget 
nervøst med folk i vandet på begge hold, 
inklusive undertegnede, og dette var helt 
uden modstandere i nærheden (ups!). Ef-
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ter et par minutters spilletid fik vi dog 
styr på spillet og hele anden halvleg sad 
vi på spillet, hvilket førte til en 4-0 sejr.  
Så da vi skulle møde puljens favoritter fra 
Skovshoved, som også var sikre på at gå 
videre, var vi nok lidt for selvtilfredse. Så 
uden at komme ind på detaljer, endte 
kampen med at blive en øretæve på 6-0 , 
der gjorde, at vi var overordentlig tilfred-
se med at ende som toere af puljen. Vores 
modstandere i semifinalen blev så etterne 
fra den anden pulje, de regerende Dan-
marksmestre fra Holte. Man skulle tro, at 
der ventede os endnu en øretæve, men vi 
spillede faktisk en god kamp, og ved pau-
sen stod det kun 1-0 til Holte. De fik 
desvære scoret igen til 2-0 og kort før tid 
resulterede en offensiv satsning i endnu et 
mål til Holte, der førte til slutstillingen 3-
0 til Holte, som dermed var klar til fina-
len, hvorimod vi skulle spille om 3.-4. 
pladsen mod Skovshoved 2.  
 
På dette tidspunkt var vi dog alle noget 

mærkede af en lang dag med fire kampe 
uden en eneste udskifter og en masse ven-
tetid. Ventetiden opstod ikke kun på 
grund af den 8 hold store herre turnering, 
for herudover blev der også dystet i en 
dame og en junior række. I de to sidst-
nævnte rækker var der dog ikke Esrum 
deltagelse, hvilket man kunne håbe på der 
blev lavet om på til næste år.         
 
3.-4. plads kampen blev aldrig rigtig 
spændende og endnu engang måtte vi 
indkassere et svigende nederlag på 6-0. 
Men vi endte dog på en, synes jeg, flot 4. 
plads og vores gode kamp imod Holte, 
der, for det ikke skal være løgn, vandt 8-2 
over Skovshoved 1 i finalen, giver da og-
så forhåbninger om en god placering ved 
det kommende stævne i Holte den 8-9 
juli. Her til slut vil jeg lige minde om po-
lo-begynder kurset tirsdage kl. 17.30 (se 
opslag i klubben) samt polo-træning ons-
dag, skiftevis i Krogen og Esrum. 

Lasse Willer, på vegne af polo-afdelingen   
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Nyt fra børneholdet 
  
Tur på Mølleåen lørdag d. 19 august 
 
Vi starter som sædvanlig ved Lyngby sø. 
I år sætter vi kursen mod vest og ror gen-
nem Lyngby sø via kanalen til Frederiks-
dal. Turen ender ved Furesøbad, hvor der 
er mulighed for en frisk dukkert inden vi 
sætter kursen hjemad. Vi skal ikke undla-
de at nævne de mange iskageboder under-
vejs som vi naturligvis vil lægge ind til på 
den mindste opfordring. Turen er for både 
børn og voksne. 
 
Venlig hilsen Børneinstruktørerne 

Generalforsmlingsreferat 
 
Referatet burde have været med i sidste nummer af Kanojak. Af ukendte årsager gled det 
ud. Det er der hermed rådet bod på: 
 
Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø, tirsdag d. 26. oktober 1999 
 
Formanden bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent. 

Claus Hilborg blev valgt til dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, hvorefter han takkede for valget og gav ordet til formanden. 

 
2. Formanden aflægger beretning. 

Formanden aflagde sin beretning, som også kan læses på nettet. Beretningen er ved-
lagt som bilag. 
Beretningen blev godkendt, med følgende kommentarer til af dirigenten udvalgte 
punkter: 

Arbejdsindsatsen: Der var enighed om at engagementet blandt klubbens medlem-
mer er for ringe, når der skal udføres vedligeholdelses- og andet 
arbejde i klubben. 

Løbsdeltagelse: Jørn: vi mangler seniorroere. 
William: det er vigtigt for klubben, at vi kommer ud til arrange-
menter. 
Susanne: måske er startgebyrerne for høje. 
Dot: hvad med pressedækning. 
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           Uddelegering: Se senere 
           For mange penge: Kan delvis forklares med regnskabsårets placering. 
                                  Jørn: vi bør lægge vægt på aktiviteter – ikke kun materiel. 
                                  Jens: der skal være folk til at bruge pengene. 
                                  Jørn: beløn særlig indsats (træning, instruktion, etc.....). 

Reparationer:  Det er svært at få værksteder til at gøre arbejdet, selvom vi har 
pengene til det. 

                                  Jan H.: folk skal behandle grejet bedre!!! 
           Børneafdeling: Der har været lille fremmøde - 15-20 børn er der tale om. 

Ture:             Jeppe: hvis mange tager af sted samlet på længere ture, bør  
man overveje hvor mange både, man tager med, således at der også 
er til dem derhjemme.    
Jens: det bør ikke være noget problem, langture er en klubaktivitet, 
hvor bådene bliver brugt effektivt. Det er de der også for. 

           Fremtiden:      Visionsseminar d. 6. November vil handle om denne. 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt, med følgende kommentarer: 
           Kaj:    kan det betale sig at have en høj værdi på bådparken. 

Jørn:   straks-afskrivning er almindelig for idrætsklubber. 
           Jørn:   hvorfor mangler der bilag? 

I-M:   der aflægges af og til regnskab uden bilag, men det må man ikke!! Det 
være hermed understreget. 

 
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 

 
Kontingentet foreslået uændret. Det blev vedtaget.  
Formanden gennemgik i den sammenhæng budgettet for 99/00 
Kommentarer til budgettet:  

Jørn: flere kurser ønskes. 
Dot: undrer sig over at instruktører/andre ikke allerede får dækket kørsel og an-
dre afholdte udgifter. 
Kaj: dækning af udgifter bør ikke være motivationsfaktor, men bedre ’pleje’ af 
de aktive bør være almindelig praksis. 

            
Jørns forslag – se bilag - blev diskuteret, men da klubben afholder strategi- og visi-
onsseminar d. 6. november, blev det vedtaget at tage resten af debatten denne dag. 
Fra debatten: 

Der var indlæg for og imod betaling for pligtarbejde. De fleste søgte en mere 
positiv ånd end forslaget udstrålede. Måske man skal fokusere på belønning til 
de aktive fremfor betaling fra de inaktive. En idé er større synliggørelse af op-
gaver.  

            
Forslaget kom ikke til afstemning. 
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5. Valg til klubbens tillidsposter. 

Ved flere opstillede til en post, afholdes skriftelig afstemning. Der var 19 stem-
meberettigede mødt op, samt 1 pr. fuldmagt. I alt 20 stemmeberettigede. 
 
Der var tre opstillede til to almindelige bestyrelsesposter: Jan Hedberg fik 12 
stemmer; Troels Hansen fik 20 stemmer; Linda Pileborg fik 6 stemmer.  
 
Følgende blev således valgt til klubbens tillidsposter: 
 
Formandsposten:               William S. Jacobsen 
 
Bestyrelsesmedlemmer:    Jan Hedberg, Troels Hansen 
 
Bestyrelsessuppleant:        Susanne Findsen 

            
Revisor:                            Ruben Petersen 

            
Revisorsuppleant:             Dot Preil 

            
Fællesudvalget:                 William S. Jacobsen 

                                                        Jan Lassen 
                                                        Inge-Margrethe Davidsen 
                       
            
6. Eventuelt. 
Kanojaktrim 

 Lars Bromose: har man overvejet at gøre kanojaktrim billigere/gratis for medlem-
merne? 

           Bestyrelsen: har overvejet at lave to priser – med eller uden krus. 
 
           Generalforsamling 

Kaj Bekker: hvorfor har bestyrelsen ikke gjort noget for at gøre generalforsam-
lingen mere attraktiv. Evt. kombinere med anden aktivitet? 
Bestyrelsen: der er ikke nogen god undskyldning, det er ikke noget vi har drøf-
tet siden sidst. 
Vivi Lassen: hvorfor ikke sætte dagsordenen på forsiden af bladet? 
Jørn: læg den en lørdag, evt. med foredrag og/eller middag. 
Susanne: læg den sammen med standerstryg, invitér evt. folk, der har ydet en 
indsats 
Dot: læg den til foråret. 
Bestyrelsen: så vil en ny bestyrelse skulle arbejde efter gammel bestyrelses pla-
ner. 
Kaj Bekker: hvad med direkte indkaldelse til generalforsamlingen? Noget man 
gjorde tidligere. 
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Visionsseminar 

Jørn: for lidt opmæksomhed om visionsseminar. Send brev ud. 
Bestyrelsen: god idé. Det vil blive gjort. 

 
7.        Afrundning. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten og delte flasker ud til Dot for bladarbejdet og 
Malene for bestyrelsesarbejdet. Da Jytte ikke var til stede må hun få sin flaske 
og gave for handicaptidtagning en anden dag. 
 
Følgende bilag er vedlagt:  
Formandens beretning 
Regnskabet 
Budgettet 
Forslaget fra Jørn 
 
Referent: Malene Hjorth 1999-10-26 
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Hver uge Sommer 

Mandage       kl. 17.00—19.00 
                      kl. 18.00 
                      kl. 19.00 

Børneinstruktion 
Ungdomstræning 

Begynderinstruktion / fællesroning for alle 

Onsdage        kl. 17.00—18.30 
                      kl. 19.00 

Børneinstruktion 
Handicap 

Torsdage       kl. 18.00 Ungdomstræning 

Søndage        kl. 10.00 Fællestræning 

Se i øvrigt opslag i klubben vedr. fællestræning 

Aktivitetsplan 2000 

Juli 
Lørd. 1. Kbh.kredsmesterskaber i kortbane på Slotssøen i Hillerød 

28.—30. Weekendtur til Roskilde fjord 

15.—22. Sommertur til Sverige 

August 

Lørd. 19. Mølleåtur 

Sønd. 13. Kanojak-trim 

September 

16.—17. Weekendtur på Issefjorden 

Oktober 

Sønd. 8. Visionsdag & Generalforsamling 

Lørd. 28. Broen tages op & Standerstrygning 

Juni 
10.—11. Weekendtur til Odense 
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Maribo Regata & Maraton, 20.-
21. maj 
  Herrer ungdom K1 kap 200 m 

1 34:96 Knud A. Kragh, Pagaj 

5 39:35 Mark Lassen 

8 42:72 Bastian Carlsen 

Herrer ungdom K1 kap 500 m 

1 1:44:55 Knud A. Kragh, Pagaj 

8 2:09:40 Bastian Carlsen 

9 2:09:85 Mark Lassen 

Herrer ungdom K1 kap 1000 m 

1 3:59:09 Adam Spliid, Sorø 

6 4:55:48 Mark Lassen 

7 5:06:68 Bastian Carlsen 

Damer K1 tur 20 km 

1 1:51:33 Malene Hjorth 

1 1:30:00 Svenning Jørgensen, 
Silkeborg 

10 1:44:26 Otto Jacobsen 

Herrer K1 tur 20 km 

Løbsresultater 

Vikingeløbet 22 Km, 1. juni 
Damer K1 tur 

1 2:15:15 Malene Hjorth 

1 1:59:43 Olaf Nielsen, Fredericia 
Kajakklub 

4 2:05.53 Otto Jacobsen 

Herrer K1 tur OB 

Rønne å løbet (Sverige) 20 Km, 6. 
maj 

3 ? Malene Hjorth & Otto 
Jacobsen 

K2 tur 

 

ww
w.

ws
j.
dk

 

Ekspert i Damgaard XAL og Damgaard Axapta 
 

WSJ Consult Aps, William S. Jacobsen 
Slangerupgade 79, 3400 Hillerød 

48 22 49 22, wsj@wsj.dk 

www.wsj.dk 

www.wsj.dk 
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Årets sommerferie tur i uge 29 
 
Jeg har nu været på research tur i Sverige 
og har fundet et rigtigt godt sted til vores 
sommerferie-tur. 
 
Det bliver ligesom i ’97 på Bolmen i 
Småland, men på en anden campingplads. 
Campingpladsen hedder Bolmens 
Camping og ligger i byen Bolmen. Et 
område af Bolmen hvor der er rigtigt 
mange små-øer, let adgang til at sejle på 
å, men også adgang til den mere åbne del 
af Bolmen. 

NYT FRA 
UNGDOMSAFDELINGEN. 
 
Efter en noget langsom start, er der nu 
ved at være godt gang i ungdomsroerne.  
Vi har netop overstået Copenhagen 
Olympic Open, som er et kortbanestævne 
på Bagsværd rostadion. Her var der stor 
deltagelse fra hele landet, men også roere 
fra Australien, Frankrig, Tyskland og 
Sverige havde fundet vej til Danmark og 
til dette gode stævne. 
 
Mark Lassen og Bastian Carlsen repræ-
senterede ungdommen i Esrum. Og det 
gjorde de ganske godt, begge kvalificere-
de sig til  semifinalerne på 500 m. Mark 
gik også videre til semifinalerne på 200 
m. Bastian var desværre lidt for ivrig med 
sin opvarmning til sit indledende heat på 
200 m, så han nåede ikke frem til start, 
surt - men sikkert ganske lærerigt. 
Den lange distance ved dette stævne var 
på 2500 m, her sluttede Mark som nr. 16 
og Bastian på en 18. plads. 
Stor ros til begge roere herfra, de var fri-
ske og positive, selv søndag hvor jeg hav-
de sat mødetiden til kl. 06.45, da deres 
semifinale skulle afvikles kl. 07.30 - her 
gik det ganske godt, med at møde til ti-
den - mon vi skal rykke de ugentlige træ-
ningsdage til weekenden kl. 07.00 ??? 
 
Seniorne var skam også repræsentere, ved 
dette stævne. Det var Malene Hjorth, som 
var fjerde kvinde i Hellerups K4. De ud-
fordrede bl.a. Australiens OL-kandidater 
på 500 m og på 1000 m - de slog dem dog 
ikke - medaljer blev det da til, to stk. af 
bronze. Tillykke endnu engang. 
 
Næste løb/konkurrence er Sorø Maraton, 
det er d. 25. juni. Her er distancen 14 km 
for ungdomsroerne,  jeg håber at vi her, 

kan stille med et større hold af roere.  
 
D. 1. Juli er klubben vært for åbn. Køben-
havns kortbane mesterskaber, dette bliver 
afviklet på slotssøen i  Hillerød, her vil 
der være god mulighed for forældre og 
øvrig familie, til at se hvad det vil sige at 
ro kajak og især at ro kortbane. DER-
FOR - MØD OP OG FÅ EN GOD OP-
LEVELSE. 
 
Til sidst skal lige nævnes, at der d. 22. og  
29. juli er træningssamling på TCB 
(trænings-center Bagsværd). Her vil 
kredstræner Ole Torp + undertegnede stå 
for træningen med henblik på deltagelse i 
kortbanestævner mm. Nærmere informa-
tion direkte til roerne. 
 
Og til allersidst vil jeg lige komme med 
et lille "øf" - træningen STARTER kl. 
18.00 ! Så prøv venligst at være klar til 
tiden - I spilder jeres træneres og jeres 
klubkammeraters tid, ved at komme for 
sent. 
           Træner 
           Susanne Findsen 



Side 19 

Redaktørens Hjørne 
 
Så blev det atter sol og sommer, og 
aktivitetsniveauet i klubben kom igen på 
maksimum. 
Nogle tager på ture i ind– og udland, 
nogle tager til stævner og løb, nogle tager 
på korte eller lange ture på den hjemlige 
sø, og alle får de en masse oplevelser som 
må være værd at fortælle om—og hvorfor 
så ikke gøre det her i bladet ? 
Har du et indlæg til bladet, så send det pr. 
fodpost eller eMail til redaktionen—så 
slipper vi for at presse artikler ud af de 
samme skribenter hver gang ! 
 
I øvrigt er der—som mange sikkert har 
bemærket—kommet nyt design på vores 
hjemmeside på internettet. 
Ambitionen er at nå frem til en hjemme-
side, der indeholder en passende mængde 
aktuel information, uden at arbejdet med 
det løbende vedligehold af siden bliver 
uoverkommeligt. 
Har du idéer eller ønsker til hjemmesiden, 
så giv redaktionen et praj. 
 
Ha’ en rigtig go’ sommer !!! 
 
 
 
 
Næste blad udkommer medio august. 
Deadline for indlæg er 1. august. 

 
Bolmens Camping er en lille 
campingplads med ca. 40 pladser og 
nogle få hytter. Vi for et område for os 
selv hvor der er grill-plads og meget let 
adgang til vandet. Hytterne er indrettet 
med køleskab samt koldt og varmt vand, 
men ikke med toilet eller bad. Det er 
fælles, men ser godt ud. Der er også 
sauna på pladsen. 
 
Prisen på campingpladsen er SEK 40,- pr. 
person pr. dag / SEK 120,- pr. familie pr. 
dag. 
 
Hytterne findes i to størrelser med plads 
til op til 4 personer eller op til 6 personer. 
Prisen for de små er SEK 2.500,- for en 
uge hvis man er 2 og SEK 3.000,- for en 
uge hvis man er 3 eller 4. De store koster 
SEK 6.500,- pr uge. Hvis der er nogen 
der ønsker hytte skal de bookes meget 
hurtigt! 
 
Yderligere oplysninger om  kan findes på 
www.bolmenmarin.g.se 
 
William 
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