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Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

            Fra skovturen 21. november 2021 
Turen i Gulddysse skoven blev afsluttet med gløgg og æbleskiver,  

ved Guldysse Kulturgård. 
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Kajakshelter 

Vi mangler jo plads til kajakker - derfor ombygges et kanoshelter ved åen 

til et kajakshelter. Det indledende arbejde er udført, men hovedarbejdet 

mangler og skal udføres på en arbejdsweekend - mere herom senere. 

Kontingent og generalforsamling 2022 

Du har fået indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 2. februar - og 

opfordring til at betale kontingent for 2022. Bestyrelsens beretning kan 

ses her i Flaskeposten. Mød op og vær med til at lægge planer for den 

kommende sæson. 

Klubben er vært ved en kop kaffe/te, lidt brød og en øl/vand eller et glas 

vin. Generalforsamlingen holdes i festlokalet i kælderen i Ølstykke biblio-

tek, hvor der er god plads, så det er muligt at holde 'corona-afstand' 

Fortsættes på side 3 

Svømmehal 

Vi har fået adgang til Ølstykke Svømmehal  

• mandag d. 14. februar kl. 19-21 

• lørdag d. 19. februar kl. 12-15 

Vi har svømmehallen helt for os selv, så mød frem og genopfrisk dine 

svømmefærdigheder - og genopfrisk en makkerredning og en egenred-

ning.  

Vi tager altså kajakker og udstyr med i hallen. Det koster ikke noget. Men 

en tilmelding er nødvendig, så jeg ved, hvor mange kajakker, der skal 

med.  

Tilmelding til Henrik på oernebjerg@live.dk  
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Foto: Henrik Ø. 

447 Peter Alexanian 

541 Britt Grønbæk Mink 

521 Jannie Schouw 

515 Alberte Pedersen 

501 Stine Tinglef 

500 Michael Falk  

                     Lauritsen 

513 Marie Storgaard 

512 Helene Storgaard 

511 Birgit Storgaard 

497 Julie Bagger 

494 Pia Pedersen 

507 Jesper Brendholdt 

506 Jeanette Brendholdt 

547 Karen Ørnebjerg 

543 Rene Gamst Munk 

570 Mette Fugman 

505 Charlotte Østbo 

504 Klaus Østbo 

485 Markus Matzen 

484 Leif Matzen 

560 Maximus Lund 

558 Kathrine Lund 

557 Kim Lund 

493 Birger Albrechtsen 

 

       H. C. Andersen 

       Mette Bergholt 

 

       Gæsteroning 

 

I alt 

20 

16 

16 

15 

13 

 

13 

12  

12 

12 

12 

12 

10 

10 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

 

31 

22 

 

527 

 

9.673 

Nr:  Navn: Km. 

 

Lille Poul kommer hjem fra skole og 

møder sin mor. 

- Hvorfor er du allerede hjemme? 

- Fordi jeg kunne svare rigtigt på et af 

lærerens spørgsmål. 

- Hvor er jeg stolt af dig. Hvilket 

spørgsmål var det? 

- Hvem der havde kastet min mad-

pakke i nakken på Ole. 

En bilist bliver stoppet på landevejen 

af politiet. 

- Til lykke! Siger betjenten.  

- Du er billist nummer 10.000 med 

sele på, så du har vundet et gavekort 

på 10.000,- kr.  

- Hvad kunne du tænke dig at bruge 

de mange penge til. 

- Tja, jeg har altid gerne villet have et 

kørekort. 

- Mor hvis du skal have noget hos 

slagteren, skal det altså være i dag! 

- Hvorfor det? 

- Fordi der hænger et skilt i vinduet 

hvor der står: ”LEVER KUN I DAG”! 
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440 Henrik Ørnebjerg 

104 John Børding 

227 Jørgen Nielsen 

354 Karin Sejr Olsen 

303 Niels Korsgaard 

243 Kjeld Nielsen 

310 Gunni Jørgensen 

466 Jesper Johansen 

441 Dorrit Ørnebjerg 

550 Kristina Rosenkilde 

445 Torben Jørgensen 

546 Inge Søborg-Skau 

291 Axel Skriver 

552 Alexander  

                 M. Andersen 

473 Liselotte Jensen 

462 Kim Sørensen 

518 Kim Gøth Jensen 

551 Marc Petersen 

553 Lars Kalmar Hansen 

324 Inger-Lise  

                  E. Andersen 

470 Susanne Winther 

461 Annette Sørensen 

318 Freddy Hechmann 

565 Jacob Mohr Hansen 

538 Pia Klausen 

228 Inge Lise Nielsen 

1734 

1017 

915 

659 

631 

595 

485 

340 

283 

230 

230 

165 

162 

 

158 

155 

108 

99 

98 

88 

 

85 

75 

74 

73 

71 

71 

66 

65 

64 

62 

62 

58 

58 

53 

46 

46 

44 

44 

42 

 

41 

37 

35 

32 

31 

30 

30 

26 

24 

24 

22 

22 

20 

20 

491 Hanna Augustenborg 

566 Hanne Mette Schou 

539 Tobias W. Klausen 

490 Lars Overgaard 

563 Mikki Fosvang 

545 Jannik Nielsen 

544 Line Juul-Pedersen 

562 Julius Grand Plough 

561 Sara Grand Plough 

563 Peter Rünitz 

534 Hanne Nielsen 

489 Britt Wilken 

569 Thomas  

                K. Christensen 

564 Simon Mohr Hansen 

522 Nicolas Fischer 

514 Betina Pedersen 

266 Torben Berantzino 

523 Lucas Fischer 

495 Steen Eggers 

454 Henrik Slotsgaard 

520 Helene Bjerrum 

481 Henrik Haagendrup 

567 Sven Mogensen 

460 Erik M. Madsen 

517 Dorthe Karstensen 

516 Niels Karstensen 

Fortsættes på side 11 

Nr:   Navn: Nr:   Navn Km. Km. 
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Standerhejsning 

Dagene er allerede ved at blive længere, så vi kan begynde at se frem til 

rosæsonen.  

 

Som sædvanlig starter sæsonen med overgang til sommertid  

- altså søndag den 27. marts - vi mødes kl. 10.00 

 

Kursus  

i havkajakroning  
 

20 timers kursus i roning i Havkajak 

afvikles således : 

 

Kursus 1: 

fredag d. 24. juni kl. 16-20  

lørdag d. 25. juni kl. 9-16 

søndag d. 26. juni kl. 9-16  

mandag d. 27. juni kl. 16-20 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus 2: 

fredag d. 5. aug. kl. 16-20 

lørdag d. 6. aug. kl. 9-16 

søndag d. 7. aug. kl. 9-16 

mandag d. 8. aug. kl. 16-20 

Skovtur 

Søndag d. 13. februar har vi igen skovtur.  

Vi mødes ved Ølstykke bibliotek kl. 13  

- og så finder vi igen et godt sted for en spadseretur.  

 

Medtag vådt og tørt til 'kaffepausen'.  

 

Tilmelding til Henrik på oernebjerg@live.dk inden 5. februar 
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Fortsættes på side 5 

Flot udsigt over Værebro Ådal 

Efterårets skovtur fandt sted søndag d. 

21. november. Som noget nyt sørgede 

bestyrelsen ved Dorrit for gløgg og æb-

leskiver. 10 personer mødtes ved Øl-

stykke bibliotek kl. 13.  

Herfra kørtes til Gulddyssegårdens kul-

turhus i Gundsømagle. Her viste det 

sig, at der var julemarked, så det var 

svært at finde en parkeringsplads - det 

lykkedes dog.  

Vi havde aftalt først at gå en tur i sko-

ven nord for gården, og så slutte ved 

gården, hvor der er borde og bænke, 

som er overdækket. Vejret var fint - 

endda med nogen sol. Indimellem hav-

de vi et fint vue over Værebro ådal, og 

senere på toppen af bakken kunne vi 

skimte Roskilde fjord.  

Snakken gik livligt på turen og ved ser-

veringen af gløgg, æbleskiver og brune 

kager. Vi sluttede med at ønske hinan-

den glædelig jul og godt nytår  

/ Dorrit 
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Digebyggeri 

Digebyggeriet blev færdiggjort i 

2021 og udløbet fra å til fjord er nu 

blevet flot. Arealerne lige inden ud-

løbet er private, så vi kan desværre 

ikke lægge til her – men heldigvis er 

stranden ved Svale Klint også me-

get bedre til det. 

Økonomi 

Klubbens økonomi er god. Bestyrel-

sen foreslår derfor, at vi fastholder 

de lave satser for kontingent, kur-

sus, nøgledepositum og indmeldel-

sesgebyr. 

Med en solid kassebeholdning er vi 

godt rustet. Vi har tidligere vedtaget 

at være selvforsikrende – og derfor 

’gemmes’ kr 25.000 som reserve, 

hvis vi skulle blive udsat for ubeha-

geligheder. Men nu har vi midler til 

yderligere at opgradere vor både-

park, og måske satse lidt på flere 

juniorkajakker. 

På ejendommen er nogle opgaver, 

der blev udsat fra 2021. Bestyrel-

sen vil lave en plan herfor. Et shel-

ter for kanoer er fjernet m.h.p. at 

genopføre et, der er bedre egnet til 

kajakker. Vi har en udfordring med 

plads til flere kajakker 

Vi har undersøgt muligheden for at 

indlægge vandværksvand. Vi finder 

udgiften for høj. Så længe medlem-

merne selv er villige til at bringe  

 

 

 

 

vand i dunke, finder vi den ordning 

optimal. 

Ligeledes har vi undersøgt mulighe-

den for at erhverve et IT-

understøttet program for admini-

stration af økonomi og medlemmer. 

I dag kører vi jo på et meget lav-

teknlogisk system med regneark og 

mails, derudover en web-side og en 

side på facebook. Igen finder vi, at 

omkostningen ved et IT-system er 

for høj – når vi samtidig er tilfredse 

med et lavt kontingent 

Bestyrelse 

I bestyrelsen har vi et fint samarbej-

de. På valg er Dorrit, Erik og Hen-

rik. Alle 3 er villige til genvalg. 

Afslutning 

Bestyrelsen finder klubben inde i en 

god udvikling og ser frem til en kon-

struktiv snak om, hvordan vi udvik-

ler klubben videre frem i de kom-

mende år 

Januar 2022 
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Bådpark og nye kajakker 

De mange medlemmer i klubben 

giver en god økonomi – hvordan 

bruger vi den bedst. Vi valgte i før-

ste omgang at indkøbe 3 nye hav-

kajakker, delbare pagajer og to 

grønlænderårer. Flere, der ror med 

åre, finder at det aflaster skuldrene 

– så prøv det ! Ror du på tur, så tag 

en delbar pagaj med som reserve 

pagaj. De nye FREJ kajakker er 

lavet i termoplast, lette at bære på 

land – og superlette at ro i !! 

Vi har nu 7 alu-kanoer, 13 havka-

jakker, en turkajak og en trækajak. 

Der er fartøjer, der faktisk ikke be-

nyttes. Dem vil vi afsætte – helst til 

medlemmerne, men på betingelse 

af, at de flyttes væk fra klubgrun-

den. 

Skal vi have nye fartøjer? – så 

medlemmerne kan prøve andre mo-

deller af kano eller kajak? 

Gæsteroning 

Gæsteroning er en fin måde at pro-

movere klubben på. Lovene giver 

nogle retningslinjer for at invitere 

gæsteroere. Gæster kan være spej-

dergrupper og skoleklasser, men vi 

medlemmer kan jo også tage gæ-

ster med ud i klubbens både. Husk 

dog, at kajakroning forudsætter et 

gennemført kursus, hvis man vil ro 

ud på fjorden. For grupper fra spej-

dere eller skoler opkræver vi          

 

 

 

 

kr. 25,- pr person pr døgn. Alle 

medlemmer kan have gæster med 

ud et par gange. Men yderligere 

roning vil normalt forudsætte med-

lemskab. Kontingentet er jo lavt. 

Svømmehal 

Vi har igen fået adgang til Ølstykke 

Svømmehal i uge 7, 2022. En man-

dag aften og lørdag eftermiddag får 

vi hallen helt for os selv. Her er det 

muligt at aflægge svømmeprøve, 

træne redninger i havkajak og evt 

træne rul. Vi har søgt plads i svøm-

mehallen på andre tidspunkter end i 

uge 7. Det har ikke kunnet imøde-

kommes. De klubber, der allerede 

har adgang til svømmehallen, læg-

ger åbenbart beslag på al den tid, 

hvor der ikke er offentlig adgang. 

Lidt mærkeligt, da der såvel i Farum 

Svømmehal som i Jyllinge Svøm-

mehal gives adgang for kajakklub-

ber. Formålet med kajakker i svøm-

mehal er jo at forbedre sikkerheden 

ved at træne redninger under be-

tryggende forhold. De kajakker og 

det tilknyttede udstyr, som vi anven-

der i svømmehal, er rengjort grun-

digt, så vi ikke belaster vandrens-

ningen væsentligt. 

Fortsættes på side 9 
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Udsigt fra Ørebjerget  

mod Roskilde Fjord langt ude  

i horisonten 

På Ørebjerget … der peges i retning 

mod Roskilde Fjord 

Udsigt til gløgg og æbleskiver.  
Her udendørs under tag, ved Gulddysse Kulturgård 
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Igen et specielt år for samfundet 

Lige nu tror og håber vi, at vi kan 

holde generalforsamling i d. 2. fe-

bruar, men en opblussen af corona 

kan lægge sig hindrende i vejen. 

Klubben har få arrangementer med 

mange deltagere, men generalfor-

samling er en af dem – ligesom 

standerhejsning og standerstryg-

ning. Ellers er vor idræt udendørs, 

uden egentlige fælles faciliteter og i 

stor udstrækning på individuel basis 

og rammes derfor ikke så slemt 

som typiske hold-idrætter. I alle vo-

re 3 pavilloner har vi håndsprit, så 

det er muligt at spritte hænderne af 

før og efter brug af klubudstyr. Det 

bedste er fortsat at bruge eget ud-

styr, såfremt man har det 

De planlagte fællesture i 2021 har 

alle kunnet afvikles – dog lige mi-

nus cykelturen i april, som aflystes 

p.g.a dårligt vejr 

Flere medlemmer – mere aktivitet 

Klubben slår her ved overgangen til 

2022 ny medlemsrekord med 117 

medlemmer, - midt på sommeren lå 

medlemstallet på 

125.Medlemstilgangen har nok flere 

årsager – mund-til-mund anbefalin-

ger med rygtet om en hyggelig klub 

i smukke omgivelser – kurserne i 

havkajakroning – vi har allerede en 

kursist til kursus i 2022 - og tilgang 

fra vor nye naboer i Bromarken 

Ro-aktiviteten i 2021 er fastholdt i 

forhold til 2020. 77 af klubbens 

medlemmer har været på vandet – 

nogle var på vandet få gange og 

når vejret var rigtig fint, mens andre 

medlemmer har roet mange ture og 

mange kilometer. 

Vi har 4 medlemmer, der både ror 

sommer- og vinterroning, - og det 

er så også de 4, der ror mest. 

Turplan 

Den vedtagne tur- og aktivitetsplan 

er i år gennemført i fin stil. Nogle af 

turene er ’nye’ – og andre er klassi-

kere. Turplanen bygges op om må-

nedlige søndagsture – dog med 

turen i juni som weekendtur. Week-

endturen i år gik til Sandvig ved i 

Sydsjælland. Sandvig er en lille 

perle, i læ for vestenvind og med 

mulighed for at ro nordpå mod 

Jungshoved og sydpå mod Kalve-

have. Forårets søndagsture gik til 

indsøerne mellem Brøndby og Ishøj 

Fortsættes på side 7 
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Fortsættes på side 8 

– og til Nedre Halleby Å fra Tissø til 

Storebælt. Midsommerturen gik 

rundt om Stevns Klint fra Bøgeskov 

til Rødvig. Efterårsturen er Mølleå-

turen i kano i oktober. Familiedagen 

i september ved Skuldelev Strand 

forløb igen vældig godt med mange 

deltagere - i godt vejr, hvor også 

yngre familiemedlemmer kom på 

vandet. 

Sommerferieturen blev denne gang 

lagt med udgangspunkt i Nakskov. I 

år lagde vestenvinden sin hårde 

hånd på aktiviteterne, så vi blev 

ekstra glade for traileren, der kunne 

bringe fartøjerne frem til destinatio-

ner, der lå delvist i læ for vinden. Vi 

kom dog ud i Nakskov Fjord og kun-

ne besøge Enehøje og se statuen 

af Peter Freuchen 

Se mere om turene i turberetninger-

ne i ’Flaskeposten’. 

Turplan 2022 

Turplanen er bygget op om en må-

nedlig heldagstur – ja hvor den ene 

altså er en weekendtur. Disse hel-

dagsture har hidtil været søndags-

ture fra kl. 08.00 til kl. 17.00Vi på-

tænker at forny dette koncept, så 

hver anden tur er en lørdagstur, 

hvor vi er tilbage i klubben kl.15.00 

– så kan deltagerne stadig nå et 

’aftenarrangement’ i andet regi 

Sommerferieturene gik i mange år 

til Sverige. I 2020 og 2021 lagdes  

 

 

 

 

turene i DK, også foranlediget af 

indrejseregler til Sverige. Erfaringer-

ne er imidlertid, at det at lægge lejr 

kun 2 timers kørsel fra klubben gi-

ver flere deltagere, fordi man ikke 

behøver at være med alle dage – 

den fleksibilitet har en værdi – skal 

vi fortsætte med det? 

Kursus 

I sæsonen er gennemført 2 havka-

jakroer-1 kurser – begge kurser 

med fin deltagelse – og begge kur-

ser med to instruktører. Fordelen 

med to instruktører er bedre tid til 

sparring og flere måder at instruere 

på. Jesper færdiggør sin instruktør 

kompetence i 2022, så vi fortsætter 

med to instruktører – og fra 2023 

med Jesper som ’chefinstruktør’ 

Igen i år havde vi flere unge kursi-

ster. Dejlig udvikling – og ekstra 

dejligt for os instruktører, da de un-

ge indlærer så hurtigt! 

Spørgsmålet er om vi skal lave en 

særlig klubaften/eftermiddag for de 

unge – evt. med start fra en anløbs-

bro ved fjorden? Så udnytter vi trai-

leren, kommer direkte ud på åbent 

vand – åen kan altid bruges ved 

stærk vind 


