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Skovtur 

Efterårets skovtur søndag d. 21. november starter kl. 13.00, hvor vi 

mødes på P-pladsen bag Ølstykke bibliotek.  

Da vi nærmer os jul vil der i pausen blive serveret gløgg og æble-

skiver, så vi kan ønske hinanden en glædelig jul. Tag gerne familie 

og venner med. 

Tilmelding til Dorrit senest d. 18. nov.  

på mail : dorrit.c@live.dk 

 

Generalforsamling  

Klubbens generalforsamling afholdes onsdag d. 2. februar 2022 

kl. 19.30 i kælderen under Ølstykke bibliotek.  

Indkaldelse med dagsorden udsendes primo januar.  

 

Forslag til ture og aktiviteter modtages gerne, og der er plads til 

nye medlemmer i bestyrelsen. 

Til roere med egen kano/kajak 

Har du roet i eget fartøj, og derfor har ro-kilometer der ikke er skre-

vet ind i ”bogen”, bedes du give formanden besked om de ekstra 

roede kilometer for året 2021, inden den 4. januar 2022. 

        

        Formandens mail:  

      oernebjerg@live.dk 

Fortsættes på side 3 
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Foto: Henrik Ø. 

Egedal kommune afholdt d. 1. nov. en 

minikonference om Værebro Å. Konfe-

rencen varede 2 1/2 time, havde  ca. 30 

deltagere, og der var 6 mundtlige op-

læg. Anledning til konferencen var, at 

en arbejdsgruppe under Egedal byråd 

skal afslutte sit arbejde om 'Værebro Å' 

- i arbejdsgruppen deltog 4 medlemmer 

fra byrådet og 4 repræsentanter fra er-

hverv og interesseorganisationer, som 

'landbruget', lodsejere, sportsfiskere, 

naturfredningsforening mv. Konferen-

cen gav således en status på arbejdet 

om drift af åen. 

Det er øjensynligt lykkedes at skabe et 

fælles fodslag mellem de 8 kommuner, 

hvorfra der ledes vand til åen. Åens 

opland er 153 km2, der tilledes vand fra 

9 rensningsanlæg og det skønnes, at 

der er mere end 600 overløbsbygvær-

ker, hvorfra der tilledes vand under 

stærk regn. Derudover skal der 

'klimasikres' dvs. forberedes mod frem-

tidige skybrud og oversvømmelser. Vis-

se områder skal 'acceptere' kortvarige 

oversvømmelser. 

Lodsejerne langs åen i Egedal er i det 

store og hele tilfredse med det nuvæ-

rende vedligehold af åen. Det har åben-

bart medført, at arealer langs åen i stør-

re udstrækning kan anvendes til kvæg- 

og hestehold, hvilket samtidig giver 

større biodiversitet. 

Vandløbsregulativet for Værebro Å er 

forældet, men bestræbelserne for at 

udforme nyt vandregulativ er sat i stå, 

da lovgrundlaget ikke fastlagt. Hidtil har 

vandregulativer primært handlet om at 

sikre afvanding / udledning af vand/

spildevand. Men fremover skal mange 

yderligere forhold til miljø, klima og arts-

diversitet inddrages - det er ikke nemt. 

Regler herom er desuden bundet op til 

flere EU-regler. 

Derudover tager vandregulativerne slet 

ikke hensyn til den rekreative anvendel-

se af åerne. Der er vist tilløb til, at det 

fremover skal indarbejdes. 

Summa summarum  - der arbejdes på 

at skabe et vandregulativ for Værebro 

Å, der skal muliggøre fremtidig drift af 

åen, der sikrer vandafledning, også 

under skybrud, sikrer miljø og biodiver-

sitet og sikrer åens rekreative anven-

delse - det tager sikkert MANGE år før 

den er klar. Så indtil videre drives åen 

som hidtil. Egedal Kommune lover at 

hjælpe med at fjerne væltede træer, der 

blokerer færdsel på åen 

Du kan finde mere om Værebro Å på 

websiderne : www.vllv.dk og 

på www.vaerebroaa.dk 

Fra Værebro Kano og Kajakklub deltog Jesper, Dorrit og Henrik i mødet 
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Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, 

deres familie og øvrige læsere 

GLÆDELIG JUL 

I årets løb (2021) er der - ud over 
de vanlige andefugle, hejrer, svaner  
og grønbenet rørhøne - observeret  
forskellige fugle og pattedyr på  
Værebro Å og i Roskilde Fjord. 
 
5. januar 2021:  
Sølvhejre ved Værebro Å mellem 
Stenløse Bro og Veksø Bro. 
Isfugl nedstrøms kort efter Stenlø-
se Bro. 
 
27. maj : 
Mink på VK anløbsbro. 
Ræve  på stranden ved Svaleklint. 
Rørhøg ved Skuldelev shelter-
plads. 
 
5. oktober: 
Isfugl på Værebro Å 
 
19. oktober: 
To havørne lige nord for masterne 
og en havørn i toppen af et højt 
træ, syd for masterne. 
 
2. november: 
Vandstær på en gren v. den gamle 
Paridanbro (Værebro Å). 
 
 

De gode oplevelser venter på dig i 
naturen, det er op til dig, at komme 
ud og opleve.  
 
God tur i  naturen                 / John 
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Vinterroning 

Roning mellem standerstrygning og næste års standerhejsning kaldes 

’vinterroning’. Gennem vinteren kan der være mange dage med høj sol 

og ringe vind. Desuden giver Værebro Å muligheder for roning under de 

fleste vejrforhold. MEN du skal som vinter-roer være opmærksom på fle-

re forhold – se også klubbens bestemmelser om sikkerhed ved vinterro-

ning. Risikoen for kæntring er ikke større om vinteren, men konsekven-

sen efter en kæntring kan være voldsom 

Her er 5 input vedr. vinterroning : 

• start med korte ture, hvor du får erfaring – gerne med en makker 

• brug tørdragt og støvler – og medbring mange par handsker  

• hav skiftetøj med, så du kan skifte, f.eks. hvis du sveder meget 

• husk pagajflyder og pumpe – OG træn redning i koldt vand 

• vær realistisk og ro under kendte forhold – og ro ikke i mørke 

Opslag             Klubben søger en ny webmaster til klubbens      

    webside: www.vaerebro-kanoklub.dk 

Har du flair for IT og lyst til en opgave for klubben som redaktør af klub-

bens webside, så hører bestyrelsen gerne fra dig. 

Vor nuværende webmaster flytter, så klubben har brug for en ny fra 1. 

februar. 

Formålet med klubbens webside er at sikre hurtigt information om klub-

ben til såvel medlemmer som til nye interesserede. På websiden skal 

findes oversigt over kurser i Havkajak - tur- og aktivitetsplan - adgang til 

klubbladet Flaskeposten og selvfølgelig kontaktdata, så nye interesse-

rede kan prøve klubbens fartøjer. 

Der er stor indflydelse for den ny webredaktør til at påvirke websidens 

fremtidige udseende, fremtræden og anvendelse. Har du mod på det, 

så kontakt mig på telefon: 40917025 - eller på 

mail : oernebjerg@live.dk                 

                                                           / Bestyrelsen - Henrik Ørnebjerg 
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Som tiden dog går. Lige pludselig 

er sæsonen så fremskreden, at vi 

er nået til den sidste fællestur i år. 

Traditionen tro er det kanoturen på 

Mølleåen. Hvert andet år fra 

Strandmøllen til Nybrovej og hvert 

andet år fra Nybrovej til Strandmøl-

len.  

I år var der kun 5 tilmeldte, John, 

Inger-Lise, Henrik Ø, Dorrit og Je-

sper. Om det skyldes den noget 

ustabile vejrudsigt, som også love-

de ustadigt vejr skal ikke kunne si-

ges. Men efterårsvejret viste sig fra 

sin nogenlunde hæderlige side. 

Overskyet, javist, men stort set tørt, 

og så er der jo altid læ på Mølleåen 

- altså lige bortset fra nogle enkelte 

strækninger over søerne. 

Vi fordelte os i 3 kanoer. Jesper 

satte stor pris på at turen i år var 

medstrøms fra Nybrovej til Strand-

møllen, da han måtte padle alene i 

den ene kano. Ca. kl. 10 satte vi ud 

fra Nybrovej. Efter turen over Lyng-

by Sø med nogen sidevind, kom vi 

ind i roligere vand i Lyngby Mølle-

dam. Den gamle vandmølle var si-

den blevet færdig renoveret, og vi 

kunne igen benytte slæbestedet 

ved møllen.  

Turen gennem ”røret” under Lyngby 

Hovedgade forløb problemfrit og 

turen fortsatte mod Fuglevad, hvor 

formiddagskaffen blev indtaget. Ef-

ter en velfortjent pause gik turen 

mod Ørbæk. Overbæringerne ved 

Brede og Ørbæk gik også fint og 

frem til frokosten ved Ørbæk var 

turen i det hele taget forløbet helt 

planmæssigt.  

Fortsættes på side 5 

Foto: John 
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Foto: John 
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Foto fra Standerstrygning på side 9 

Standeren blev strøget på en solrig 

og vindstille søndag. På sådan en 

dag føles det lidt mærkeligt at sæn-

ke klubstanderen, som tegn på at 

sæsonen er slut. Men når sommer-

tid bliver til vintertid så lukker og 

slukker vi - næsten! 

En lille snes medlemmer var mødt 

op. Ved samme lejlighed flyttede vi 

rundt på nogle kanoer, så nu er det 

de 7 klubkanoer, der ligger tæt ved 

åen. 

Formanden resumerede sæsonen, 

som en virkelig flot sæson med re-

kord medlemstal, ingen aflyste fæl-

lesture, gennemførte kajakkurser 

og indkøb af 3 nye havkajakker. I 

det lys var det en fornøjelse at syn-

ge klubsangen, skåle med hinan-

den og lade Annette stryge klub-

standeren. 

6 roere ville på med på årets sidste 

fællestur. Turen i havkajakker gik til 

Skuldelev havn, hvor mad, øl og 

vand blev nydt, mens vi blev under-

holdt af havnens brugere. De var 

nemlig beskæftiget med at bringe 

fartøjerne på land ved hjælp af en 

stor mobilkran. Vejret var så godt, 

at vi gladeligt fulgte Karins forslag 

om at ro nord om Kølholm inden 

turen tilbage til klubben. Tilbage 

ved klubben roede formanden de 

500 m opstrøms for at se om der 

fortsat er en blokering - det er 

der ! Den er nu indmeldt til 'Tip 

Egedal'. 

Som skrevet andet sted, så er det 

muligt at ro Vinterroning, selvom 

standeren er strøget. Følg de gode 

råd her, og tjek lige sikkerheds-

bestemmelserne - de kan findes på 

klubbens webside  

/ Henrik Ø. 
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Fortsættes på side 6 

Fra Ørbæk er der kun en kort stræk-

ning til næste overbæring, og heref-

ter skiftede åen karakter. Åen var 

langt mere tilgroet end tidligere år 

og flere steder følte man sig hensat 

til de øvre dele af Værebro Å. Flere 

steder var der også væltede træer, 

og den lidet anerkendte disciplin 

»kanolimbo« fik en renæssance. 

Det tilmed i en sådan grad, at hvis 

kanolimbo nogensinde skulle blive 

anerkendt som international disci-

plin, så vil samtlige deltagere på 

turen være gode kandidater til en 

OL-plads. 

Vi nåede dog fint frem Raadvad 

hvor der blev hold kaffepause. Na-

turskolens have var dog optaget af 

en børnefødselsdag, så vi holdt os 

pænt udenfor. Men så længe der er 

kaffe på kanden og kager i posen, 

så skal vi nok klare den.  
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Fortsættes på side 7 

Nu var der kun det sidste stræk til-

bage mod Strandmøllen. Og selvom 

Jespers arme efterhånden var no-

get trætte, så forløb det sidste styk-

ke også fint.  

Kanoerne blev læsset, og vi kørte 

tilbage til bilerne ved Nybrovej. Lidt 

før kl. 16 kørte vi hjem mod Broen-

gen. 

Tak for endnu en god efterårstur. 

Distance: 14 km 

/ Jesper 

Foto: Dorrit / Henrik Ø. 

Efter flere dage med megen regn skin-

nede solen fra en skyfri himmel, så 

Henrik og jeg besluttede at ro en tur fra 

klubben. 

Da vi kom ned til åen, stod vandet op 

over broerne, så vi måtte gå i kajakker-

ne fra den høje bro til højre på klub-

grunden. Vi har en gang før været nødt 

til at bruge den høje bro, nemlig i sep-

tember 2017. Vandet stod så højt i åen, 

at vi måtte bøje os dybt ned over kajak-

ken, da vi skulle under den store træ-

stamme, der ligger på tværs af åen lige 

inden Værebrovej.  

Turen ud ad åen var anderledes, da vi 

lå højt og kunne se langt til begge sider 

- åen var bred og der stod vand ud over 

markerne og de lavtliggende områder. I 

de små havne langs åen stod vandet 

nogle steder helt over kajkanten. Godt 

halvvejs mod fjorden mødte vi en spær-

ring. En træstamme og flere store gre 
Vandet står højere end anløbsbroerne 

ved klubben 
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ne lå på tværs og der var samlet me-

gen grøde, der var filtret tæt sammen. 

Med fælles hjælp fik vi løsnet så megen 

grøde, at vi kunne passere. Den lave-

ste anløbsbro lige før udløbsbygværket 

var oversvømmet, så man kunne ro 

hen over den.  

Vinden stod lige på åens udløb, og der 

var høj vandstand i fjorden også. Vi 

kunne derfor ro tæt ved kysten mod 

syd, på det vandareal, der normalt ikke 

er tilgængeligt, end ikke for kanoer eller 

kajakker.  

Turen tilbage mod klubben gik også 

fint, da der ikke var strøm af betydning. 

Vi brugte dog kræfter på at fjerne tidli-

gere omtalte spærring helt, så det se-

nere er muligt at passere uden proble-

mer.  

Vi fortsatte fra klubben mod A6, men 

ca. halvvejs mødte vi endnu en spær-

ring. Denne spærring er samlet om et 

større træ, der ligger på tværs af åen. 

Den var det desværre ikke muligt at 

fjerne fra kajakkerne. Der må mere pro-

bate midler i brug. 

Tilbage på klubgrunden kom vi tørskoet 

i land - en anderledes men dejlig tur i 

det flotte efterårsvejr  

/ Dorrit 

 

Herunder er arealer, der normalt er tørlagt 

Den lave anløbsbro ligger 20 cm under 
vandoverfladen 

Spærring halvvejs mellem  
klubgrunden og A6 


