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 NR: 6 

NOVEMBER 
44. ÅRGANG 

2022 

Medlemsblad for  

VÆREBRO KANO og KAJAKKLUB 

Fra Mølleå-turen, den 9. oktober 

Fremme ved slusen ved Frederiksdal, forceres ramperne / underbæring under 

Nybrovej. Vandforskel til Furesøsiden er to meter. Kajakkerne kan trækkes på 

ruller, men arbejdsstillingen er dårlig med meget lidt plads.  
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Fortsættes på side 3 

Skovture  
søndag d. 20. november 2022  kl. 13.00   

-  turen slutter med gløgg og æbleskiver 

mødested:  P-pladsen på Frederiksborgvej, 

                    lige over for Jyllinge Parkvej 

 

 

 

 

 

 

søndag d. 12. februar 2023  kl. 13.00  - mødested: Ølstykke bibliotek 

 

Til roere med egen kano/kajak 
 
Har du roet i eget fartøj, og derfor har ro-kilometer der ikke er skrevet ind     

i ”bogen”, bedes du give formanden besked om de ekstra 
roede kilometer for året 2022, inden den 4. januar 2023 
 
            Formandens mail:  
          oernebjerg@live.dk 

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer,  

deres familie og øvrige læsere 

GLÆDELIG JUL 
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Da vi satte kurs mod klubben, beslutte-

de Jesper sig til at tage en lidt længere 

tur på fjorden. 

Om end der var modstrøm på åen, 

præsenterede den sig smuk i solen der 

fandt vej gennem de efterårsgyldne 

blade. 

Tilbage på klubgrunden, var nu kun at 

pakke sammen efter en dejlig dag i 

godt selskab. 

/ John    
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Foto: John 

Fortsættes på side 7 

Årets standerstrygning foregik på en 

smuk og lun efterårsdag. Solen legede 

med farverne i de nedfaldne efterårs-

blade. Af en uvis årsag var kun 8 med-

lemmer mødt frem. Men traditioner skal 

holdes, formanden havde meldt afbud, 

så næstformanden bød velkommen og 

takkede for en god sæson, der blev 

skålet med ”Dr. Nielsen”, klubsangen 

blev afsunget og Erik strøg klubstande-

ren. 

 
Efter hyggesnak blev der søsat 1 kano 

bemandet med Karin og Jørn samt 4 

kajakker bemandet med Dorrit, Jesper, 

Erik M. og John. Turen gik til Svaleklint. 

Kanoen lagde til på sydsiden af Svale-

klint. Karin og Jørn gik så langs stran-

den rundt om pynten til vestsiden hvor 

vi andre gik i land. Sandstranden var 

dækket af et tykt lag søgræs. 

Den medbragte frokost blev sat til livs, 

ledsaget af en øl og ”Dr. Nielsen”. Ud-

sigten var formidabel over Roskilde 

Fjord.  
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Generalforsamling - onsdag d. 8. februar 2023 

- kl. 19.30.  
Afsæt allerede nu dagen. Indkaldelse med dagsorden udsendes medio 

januar 

Bestyrelsens gennemsnitsalder er over 70 år - vi ser gerne yngre og fri-

ske kræfter til bestyrelsen 

Revision af love og sikkerhedsbestemmelser 

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til mindre revisioner 

af klubbens love og klubbens sikkerhedsbestemmelser. De er altid sundt jævn-

ligt at gennemgå de regler, som vi driver klubben efter - se om bestemmelserne 

er relevante - om de efterleves og om vi skal tilføje nyt pba erfaringer - erfarin-

ger fra klubbens medlemmer eller fra andre klubber. 

Vil du være med til at udforme forslag til disse revisioner, så kontakt formanden. 

Du kan også sende forslag til præciseringer af klubbens regelsæt.  

Svømmehal : 2023 
Mandag d. 13. februar kl. 19-21 

Lørdag   d. 18. februar kl. 12-15 

Mulighed for at aflægge svømmeprøve  

- træne makkerredning og egen redning, - og måske prøve et 'rul' 

Vinter roning 
Roning hele året - altså også om vinteren er blevet meget udbredt - også 

hos os. Der er hvert år mange vinterdage med høj sol og vindstille, Her 

er der fine turmuligheder. Men du skal selvfølgelig være klædt på til det.- 

varmt tøj, tørdragt, flere sæt handsker OG træn gerne redning i vinterbe-

klædning inden vinterroningen starter. Ro kun ud, hvis du er helt sikker i 

din roning. 

Standerhejsning i 2023 

 - det bliver søndag d. 26. marts 2023 - kl. 10 
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I år blev vor Mølleå-tur planlagt til at 

være Bagsværd sø, Lyngby sø og åen 

til Lyngby Mølle og til Frederiksdal 

Kl 08.00 mødets 8 kajakroere i klub-

ben. Traileren og Torbens tagbøjler 

blev hurtigt læsset, og så gik turen mod 

Nybrovej 

Da vi ankom til P-pladsen på Nybrovej, 

hvor vi plejer at sætte i vandet, fandt vi 

den fuldt optaget. Så vi ’vendte kajak-

ken’, og kørte til ’Radiobugtens kano og 

kajakklub’ i Bagsværds sø’s østlige 

ende. 

Da alle var kommet i kajakkerne, sam-

ledes vi i en ’flåde’ og planlagde turen 

på Bagsværd sø. Der skal vises hen-

syn til de afmærkede ro-baner og roer-

nes anvendelse heraf. Dagen før var 

afholdt DM på søen, så aktiviteten var 

ikke stor denne søndag formiddag. Vi 

roede i søkanten ’mod uret’ og ned 

rundt ved startanlægget, hvor vi kryd-

sede banerne.  Jesper roede slalom 

mellem banebøjerne ved den yderste 

bane. Vi roede forbi store villaer, flotte 

Sophienholm (gammelt landsted byg-

get 1768-69) i dag kunstmuseum. Vi 

fortsatte langs søkanten, ned mod mål-

området for Danmarks rostadion, langs 

Danmarks Rocenter. Bagsværd roklub, 

halvøen med Aldershvile slotspavillon 

og slotspark og tilbage i ’Radiobugten’. 

Formiddagskaffen blev indtaget på en 

af anløbsbroerne, tæt på stedet, hvor vi 

havde sat fartøjerne i vandet. Broen var 

lidt høj (eller var vandstanden lav), men 

ved fælles hjælp kom alle på land – og 

Fortsættes på side 5 

Foto: John 

Fra venstre:  
Dorrit, Jesper, Karin, Henrik Ø.,  

Torben J., Bettina og Jørgen. 
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efter kaffepausen godt i bådene igen. 

Vi krydsede robanerne igen og rode 

mod Lyngby sø. Her roede vi ’med uret’ 

for her var vi på solsiden.  

Ved Lyngby Mølle gik vi i land for fro-

kost. Her var kun nogle få ænder og 

gæs – og ingen svaner. Forrige år kom 

Jesper og Henrik i kamp med en arrig 

svane, der mente at have fortrinsret til 

vores frokost. Frokosten blev indtaget i 

fuld sol på plænen. Efter frokost gik 

turen tilbage til Lyngby sø, forbi Lyngby 

roklub og videre forbi Lyngby Damero-

klub – de to klubber ligger klart adskilt 

fra hinanden - og videre retur mod Møl-

leåen.  

Ænder, svaner, hejrer og andre fugle er 

vant til kano og kajaksejlads, så vi kan 

ro meget tæt på dem.  

Vi fulgte Mølleåen mod Frederiksdal. 

Ved Marienborg så vi et rådyr ligesom 

et par årvågne vagter var at se. Stats-

ministeren så vi ikke.  

Fremme ved slusen ved Frederiksdal, 

besluttede vi efter lidt tøven at forcere 

ramperne / underbæring under Nybro-

vej. Vandforskel til Furesøsiden er to 

meter. Kajakkerne kan trækkes på rul-

ler, men arbejdsstillingen er dårlig med 

meget lidt plads.  

Eftermiddagskaffen skulle indtages ved 

Frederiksdal fribad – det er dog lukket 

på denne årstid, men der var borde og 

bænke. Lidt vind fra nordvest gav lidt 

brænding ved landgangen, men alle 

kom helskindet i land. Efter kaffepause 

gik turen tilbage, gennem slusen, ad 

Mølleåen mod Bagsværd sø, endnu en 

gang krydse robanerne og finde den 

rette anløbsbro, hvor trailerne var par-

keret. Så var det bare at læsse kajak-

kerne igen og returnere til klubgrunden.  

Vi havde en dejlig tur på 18 km i høj sol 

og kunne nyde skoven, der var begyndt 

at falme i efterårets farver. 

/ Dorrit 


