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 NR: 3 

JUNI 
44. ÅRGANG 

2022 

Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

24. april 2022 Klubtur Ordrup  Næs. 
Vejret flyttede turen til Isefjord, med start og slut ved Munkholmbroen. 

Læs om turen på side 6 - 9 
Foto: Hanne Mette (øverste foto tv. - fra Havnsø havn)  

Foto: John (øverste foto th. fra frokosten og tre kajakker på Isefjord) 
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Fortsættes på side 3 

Bådedåb - åben klub    
Onsdag d. 8. juni havde vi i klubben en flot dag med dåb af hele 7 fartøjer. Med-

lemmer af byrådets udvalg for kultur og fritid, Charlotte Haagendrup, Morten 

Lyager og Karsten Søndergaard døbte de 3 første både, en havkajak, en surfski 

og en kano. Dernæst døbte vore medlemmer, Susanne og Liselotte hver en 

havkajak, og Kjeld og Jørgen døbte hver en surfski. Kanoen fik navnet 

'Guldborgsund', havkajakkerne har fiskenavnene 'Pighvarren', 'Rødtungen' og 

'Havkatten' mens surfski'ene har navne efter havpattedyr, nemlig 'Delfinen', 

'Marsvinet' og 'Sælen'. Døberne ønskede klubbens roere held og lykke med de 

nye fartøjer, at de måtte være til glæde for mange i mange år fremover, at alle 

både måtte vende sikkert tilbage fra turene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På side 13, 14 og 15 kan du se flere billeder fra dagen. 

Sct. Hans aften 
Torsdag d. 23. juni holder vi som 

sædvanlig grillaften på klubgrun-

den. Grillen er klar til brug kl. 18.00 

- Medbring din egen mad og drikke. 

Efter middagen laves grillen om til 

et bål, og vi markerer Sct. Hans 

med eget bål. 
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4 5 6 

7 

1: Charlotte Haagendrup  -                  

 ”Pigvaren”, havkajak 

2: Morten Lyager - ”Sælen”, surfski 

3: Karsten Søndergaard -  

 ”Guldborgsund”, kano 

4: Susanne Winther -  

 ”Rødtungen”, havkajak 

5: Kjeld Nielsen - ”Marsvinet”, surfski 

6: Liselotte Jensen -  

 ”Havkatten”, havkajak 

7: Jørgen Nielsen -”Delfinen”, surfski 
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Fortsættes på side 15 1 2 
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Kursus i havkajakroning 
Klubben afvikler to kurser i havkajakroning. Første kursus finder sted i dagene 

24.-27 juni - du kan endnu nå at tilmelde dig. Andet kursus finder sted i dagene 

5. -8. august. Der er fortsat ledige pladser. Har du venner og bekendte, der øn-

sker at lære kajakroning, så fortæl dem om klubbens kursus. Pris for kursus er 

kr. 1.000,- for medlemmer. For nye interesserede er prisen kr. 1.500, - incl. 

medlemskab 

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 

Ny havkajakinstruktør 
Jesper Johansen er nu uddannet til instruktør i kurserne til 'havkajakroer 1'.  

Tillykke til Jesper med uddannelsen, som Jesper færdiggjorde i den svenske 

skærgård, lidt nord for Göteborg. Jesper og Henrik deltager begge som instruk-

tører på klubbens kurser. 

Kajakshelter 
Der er ledige pladser i det nye kajakshelter ved Værebro Å. Shelteret har 9 

pladser. Shelteret er for aktive roere, og klubben har indtil nu selv besat 4 plad-

ser. Lige nu er der lagt billet ind på 3 pladser, så der 'kun' to resterende pladser. 

Først til mølle-princippet gælder. 

Ungdomsroning 
Klubben har en række 'unge' medlemmer, der har taget kajakkursus. I løbet af 

sommeren vil der blive inviteret til ungdomsroning. Kajakkerne køres til fjorden, 

så den lange tur på Værebro Å undgås - så der kan blive tale om badeture og 

madpakketure, hvor kajakteknikken kan holdes ved lige. De unge og deres for-

ældre får direkte besked 
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Solen skinnede og det blæste kun 

lidt. 20 personer var mødt frem, 

snakken gik, formanden holdt en 

kort tale og Susanne hejste stande-

ren. Der blev skålet for en god sæ-

son og klubsangen blev sunget som 

sædvanlig. Det ombyggede kajak-

shelter blev beundret. 

8 kajakker blev sat i vandet, og tu-

ren gik til Svale Klint, hvor frokost 

blev indtaget. Blæsten tiltog, så 

med lidt besvær (i hvert fald for 

nogle) kom vi i kajakkerne igen og 

turen gik tilbage til klubben i den 

friske modstrøm. God start på sæ-

sonen  

/ Dorrit 

 

Foto: John 
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Fortsættes på side 14 

Foto: John og Henrik Ø. 
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 , at vi ikke snart mødte nogle 

”dønninger” derude fra, godt nok var 

der læ men!.. 

Vi kom så rundt om den sidste lange 

spids/næs, hvor alle fiskerne stod og 

fangede hornfisk. 

Og hvad så vi så!!  Broen ligge i et fuld-

kommen havblik Storebælt og Agersø 

Sund. 

Det var bare flot!! 

Vi roede små 2 km mod syd og holdt en 

pause. Arhj det var skønt. Vi snakkede 

lidt frem og tilbage, om hvor meget læn-

gere vi skulle. Blev dog enige om at 

vende om og ro tilbage til Vasebro 

Havn, klokken var ved at være derhen-

ne af, og vi havde her roet knap 20 km. 

Her oplevede jeg flere hornfisk svømme 

foran båden som delfiner, sådan har jeg 

ikke set dem før. Kun som et svirp i 

vandet og så væk!! 

Alle kom gennem fiskelinerne uden 

uheld og bådene blev hurtigt lastet. 

Jeg fornemmede at nogle var ved at 

være is-trængende. 

Gunni tog en badetur, jeg gik hen og 

fiskede lidt (fangede ikke noget) ☹. 

De andre kom hurtig og nemt hjem, og 

fik alle Is på hjemvejen! 

En rigtig dejlig tur, der var værd at ven-

te flere år på. 

/ Torben J. 

Velkommen til nye medlemmer 

577, Michael Thorning -Petersen – 578, Asger Fosvang  

579, Allan Lyck – 580, Tinna Kröis Pedersen  

581,  Kim Kröis Pedersen – 582, Tina Heftø   
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Vi var 4 personer, Inge Lise, Jørgen, 

Henrik og Dorrit, der mødte op med 

cykler på Frederikssund S-station i flot 

solskinsvejr. Der var en del afbud pga 

risiko for megen blæst. Turen gik forbi 

havnen, over Kronprins Frederiks Bro 

og mod Gerlev. Via Fjordstien kørte vi 

langs fjorden i lidt skov og første stop 

var ved ’dæmningen’ (tandstumpen). 

Her kunne vi se resterne af den gamle 

skallehavn, fortsat med 100 m spuns-

væg og opfyld af affald fra skallerne. 

Turen gik videre til Gerlev Strand helt 

ud til fjorden, men blæsten talte mod et 

stop her. Turen gik videre ad en grus-

vej mod Gerlev. Ved det idylliske gade-

kær i den gamle del af byen indtog vi 

formiddagskaffen. Herefter gik turen 

forbi Gerlev kro, forbi den tidligere sko-

le, nu flot istandsat som Femhøj kur-

suscenter og selskabslokaler og mod 

Over Dråby, bl.a. forbi det store solcel-

leanlæg, der leverer termisk varme til 

Jægerspris fjernvarme. Turen gik ned i 

Over Dråby, en idyllisk landsby med 

mange gamle huse og et smukt gade-

kær videre mod Jægerspris. Ved Rej-

sestalden i Jægerspris indtog vi froko-

sten, men isen fra Poulsen-is blev 

sprunget over. Efter frokost kørte vi 

forbi grevinde Danners grav mod slots-

gården, hvor vi bl.a. beundrede et stort 

magnolia-træ, der var tæt på at springe 

ud. Vi gjorde holdt ved kirkegården bag 

ved muren mod skoven. Her er mange 

små ens gravsten på rækker – alle til 

minde om piger fra pigehjemmet på  

slottet, døde i årene 1870-1920. Troels 

Kløvedals mor ligger begravet her, - 

ligeledes er mange andre, der har ar-

bejdet for eller haft tilknytning til Grev-

inde Danner stiftelsen / Frederik d. 7. 

stiftelsen og andre fra sognet lagt til 

hvile her. Anemonerne stod i fuld flor i 

skoven, da vi cyklede tilbage mod Rej-

sestalden. Turen retur mod Frederiks-

sund var i dejlig medvind – med et kort 

stop ved Kignæs Mole ved kajakklub-

ben her – og vi nød eftermiddagskaffen 

ved Færgelunden inden turen tilbage 

over Frede’s bro. En rigtig dejlig tur, 

kun med lidt modvind på korte stræk-

ninger og ellers kørsel i læ og med høj 

sol på hele turen                          

/ Dorrit 

Kronprins Frederiks Bro er en bro 

over Roskilde Fjord, som forbin-

der Frederikssund med Hornsherred. Bro-

en, der blev projekteret af Anker Enge-

lund og indviet den 30. oktober 1935 af 

kong Christian 10., er en klapbro, som er 

151 meter lang med en gennemsejlings-

bredde på 30 meter. Det antages ofte, at 

broen er navngivet efter den senere 

kong Frederik 9., der var kronprins i 1935, 

men den tidligere bro blev også kaldt 

Kronprins Frederiks Bro efter Frederik 8. 
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Årets første fællestur var planlagt til 

Ordrupnæs i Odsherred. Turen ville 

kræve godt vejr, helst uden vind, da 

lokaliteten kan være meget udsat, især 

ved vestenvind. Der var derfor lagt en 

plan B, så turen kunne lægges til 

Kongsøre i Isefjord, hvis vinden drille-

de. I dagene inden søndagsturen var 

vejret fint, men jo tættere på søndag 

des kedeligere vejrudsigt. MEN søndag 

morgen var vejrudsigten for området 

ved Ordrupnæs frisk vind fra nordøst 

med middelvind på 6-7 m/s.  

Vi vurderede, at vi kunne ro turen, da vi 

‘nok’ ville ligge i læ, så fra klubgrunden 

kørte 7 morgenfriske roere med 7 ka-

jakker i to biler mod Ordrup Strand. Her 

nåede vi op kl. 09.30. Stedet var fint, 

gode forhold til at sætte fartøjerne i 

vandet - MEN her var ikke ‘læ’, og med 

3 km inden vi kunne runde næsset, 

indså vi, at plan A2 måtte igangsættes. 

Vi kørte mod Havnsø for så at ro mod 

nord mod næsset herfra. I Havnsø er 

en kajakklub, så vi satte kajakkerne i 

vandet herfra. Allerede da vi roede ud 

gennem havneløbet i Havnsø, blev vi 

opmærksom på bølgehøjde og bølge-

kraft. Her var vi heller ikke i læ. Vinden 

føltes mere nordlig og snarere 7-8 m/s 

- det er i overkanten for en fornøjelses-

tur. Så efter kort tid blev vi enige om at 

stoppe, mens legen er god. Så tilbage 

og på land igen. Ikke tilbage til havnen 

men i land på kysten, lige nord for hav-

nen. Så måtte vi have kaffe ! Og så 

lagde vi plan B2. Kajakkerne på trailer 

og roerne ind i bilerne.  

Kurs mod Munkholmbroen. Vi nåede 

Munkholmbroen ved 13-tiden. Bådene 

blev sat i vandet, denne gang i roligt 

vand, og turen gik mod Bramsnæs Vig, 

‘Dejligheden’. Her blev det endelig tid 

til frokost. Ved 15-tiden var frokosten 

indtaget – turen gik forbi Ejby havn og 

langs skrænterne mellem Ejby å-dal og 

fjorden, dog kun få km, da vi ville være 

tilbage ved Munkholmbroen kl. 16. Der 

var ikke megen sol, men vandet og 

vinden viste sig fra den gode side, så vi 

fik en flot tur trods den turbulente start. 

Roerne var Gunni, Hanne Mette, Ja-

cob, John, Jørgen, Kim og Henrik – og 

vi fik roet 1 km ved Havnsø og 10 km 

på Isefjord – det gi’r vist 11 km ! Vi 

måtte betale p-afgift ved broen – og 

ingen is, selvom ishuset var åbent !! 

/ Henrik 

Foto: John 

Alle foto på side 7 er fra  Isefjord 

Fortsættes på side 7 
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Foto: Henrik Ø. 

Vi roede fra Vasebro Havn og ind i fjor-

den mod Noret, vi tog den nordlige side 

ind, for der var helt læ. 

Et dejligt stykke med en meget snoet 

sejlrute, og lavt vand. 

Men vi havde jo lokal guide med 

(Jesper), så det gik godt. 

Vejret blev bedre og bedre! 

Da vi kom til Skælskør, kiggede vi lidt 

efter landingssteder, der er kun ved ro 

klubben, og derfra skal man gå et styk-

ke for at komme ind i byen og til Ishu-

set!.(som var lukket) 

Vi skulle så gennem kanalen til Noret. 

Det var lidt pudsigt at mærke tidevan-

det på vej ud, tage i båden, og der skul-

le tages noget fat, hvis man selv ville 

bestemme hvor man ville hen.   

Med alle godt igennem tog vi mod uret 

rundt, det var godt nok lidt i vindsiden 

(der var ikke meget), men så ville det 

passe tidsmæssigt, at vi kunne stoppe 

ved campingpladsen for at spise fro-

kost. 

Det passede. Vi ”frokostede” ved cam-

pingvognen og bådebroen. 

Og vejret blev bedre endnu! 

Så var det retur gennem kanalen og 

tidevandet. 

Det var nu reduceret en del, men vi 

blev dog let båret gennem kanalen og 

ud i havnen, hvor mange frokostgæster 

langs havnekajen kiggede og nød so-

len. 

Vi valgte så her at tage den sydlige 

side ud, der var jo næsten ingen vind!! 

Skøn tur hvor vi rigtig kunne se de sto-

re plantager, mens hornfisken sprang 

omkring os. 

Efterhånden som vi nærmede os sun-

det/bæltet undrede det flere af os/mig 
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det helt anderledes, næsten ingen vind 

eller bølger. Vi gled stille og roligt forbi 

Arrenæs Skov mens Hejerne holdt øje 

med os, forbi de mange gravhøje på 

Dragebjerg, oprindelig har der været 27 

stk. hvoraf kun de 12 nu kan ses. I om-

rådet bag disse højere, ca. 1 km, ligger 

Drageholm Slotsruiner, som vi kørte 

forbi, på vej til havnen. 

Nu var det ved at være frokosttid og vi 

gik i land ved en høj bro ved Sonnerup 

skov. Heldigvis var der vist ingen der 

så vores landgang, det kunne godt ha-

ve være ret underholdende, for hver 

især har deres egen stil, selv minder 

min om en hvalros der møver sig i land 

og det på tros af, jeg bliver hjulpet i 

land af mine kajakvenner. Nu brød so-

len frem og i det fjerne kunne vi se 

Henrik, som en anden Duracell piske 

afsted, og wupti, stod han på broen. 

Frokosten blev indtaget ved en af na-

turstyrelsens bål steder med borde og 

bænke. Men vi kunne jo ikke blive her 

hele eftermiddagen, så vi roede tilbage, 

en ren luksustur med bølger bagfra, så 

vi behøvede næsten ikke at ro. Men al 

den luksus varede ikke evigt, for da vi 

drejede af ved spidsen af næsset, fik vi 

en hård vind stik imod os, nu skulle der 

virkelig kæmpes, heldigvis var denne 

strækning kun 1,5 km. 

Vel i land blev eftermiddagskaffen ind-

taget, hvor vi kunne konstatere, at vi 

havde roet 12 km og Henrik 17 km. 

Kajakkerne blev læsset og så gik turen 

tilbage til Broengen. 

Tak for en dejlig tur.                    

/ Gunni 

 

Som formanden lagde ud på Face-

book. 3.die gang er lykkens gang. 

Og det var det!!!! 

Vi, Gunni og Torben, kom lørdag og 

lagde os på Skælskør Camping med 

egen både/bade bro, ned til Noret. 

Resten af holdet. Henrik, John, Karin, 

Jesper, må have haft en fin tur ned 

uden problemer, for da vi kom til møde-

stedet Vasebro Havn, 10 min. Før esti-

merede tid, var de allerede kommet og 

var næsten klar. 

Vi kom hurtig på vandet, som var stille 

og vejret blandet, pænt, til den gode 

side.  

Som YR havde lovet, Let overskyet og 

svag vind. 

Foto: John 
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Fortsættes på side 9 

Friske mødte 7 forventningsfulde med-

lemmer op til sæsonens første tur søn-

dag den 24. april.  

Sejrø Bugten og Ordrup Næs rundt var 

målet. Kajakker blev lastet og afsted 

det gik.  

Ved ankomst til Ordrup strand måtte vi 

dog konstatere, at det var lige rigeligt 

vind til at det gik an at komme rundt 

Næsset. Selv de garvede roere mente 

at det bestemt ikke gik an. Planen æn-

dredes straks til at gå ud fra Havnsø og 

taget turen op mod næsset og retur til 

Havnsø med håb om at ligge i læ for 

vinden i Nekselø Bugt. 

Vi stævnede ud fra Havnsø med side-

vind og lidt fine toppe ved brændingen. 

Ikke langt fra Havnsø måtte en mand 

lige tjekke vandtemperatur og dybde. 

Retur i kajakken igen fortsatte vi i en 

kort stund inden vi vendte om pga. vind 

og bølger.  

Med humøret stadig højt indtog vi kaffe 

og læssede kajakkerne på traileren 

igen og søgte mod mere stille vand. 

Det fandt vi ved Munkholmbroen hvor 

der var både læ og sol. 

Turen blev skøn og fin - omend ikke så 

lang. 

Medbragt mad blev indtaget på stran-

den i “lerdueland” med udsigt  

over Bramnæs Vig til Ejby.  

På tilbageturen var vanddybden nogle 

steder så lav at vi ville kunne samle 

blåmuslinger til middagsmad ved blot at 

stikke hænderne i vandet og plukke 

dem op.    

Foto: Hanne Mette 

9 

 

Det blev ikke til is ved afslutningen af 

denne tur, men dejligt var det at få før-

ste tur under vesten. 

Tak for en dejlig dag. 

  

/ Mvh Hanne Mette 

Lørdag d. 7. maj ¾ dags tur på Arresø 

planlagt af Dorrit. 

Alle ni deltagere Dorrit, Henrik, Karin, 

Liselotte, Hanne Mette, Jacob, Simon, 

Torben og Gunni var mødt op på Bro-

engen kl. 8, læsning af kajakker gik 

hurtigt og straks kørte vi op til Arrenæs 

Havn.  

En hyggelig lille havn, som godt kan 

anbefales, uanset om man vil på van-

det eller gå en tur i området. Her er 

toiletter, bål hus, vandhane, borde 

bænke, to pontoner hvorfra man kan 

sætte ud fra. 

På grund af vindforholdene havde Dor-

rit planlagt, at vi skulle rundt om Arre-

næs og ned langs med Auderup- og 

Sonnerup Skov i retning mod Kregme.  

Lige udenfor havnen bad Henrik os 

ligge i flåde mens han gav nogle infor-

mationer, men ak, her fik Simon proble-

mer med kajakken, så Henrik, Jacob og 

Simon vendte om for at få løst proble-

met. Vi andre skulle stille og roligt fort-

sætte rundt om spidsen af næsset og 

vente der. Her fik vi så mobil meldin-

gen, at Simon og Jacob ville blive i land 

og Henrik, ville følge efter os. Nu synes 

mor Hanne-Mette, forståelig nok, at 

hun hellere måtte ro tilbage og slutte 

sig til resten af familien, der var vist 

også noget med bilnøgler.  

Ærgerligt, at de ikke fik oplevet den 

dejlige tur, men heldigvis har vi mange 

dejlige kajakture foran os. 

Efter at have passeret fugletårnet ved 

spidset af Arrenæs halvøen, var farvan-

Fortsættes på side 10 

Foto: Torben J. 


