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Hvad der evt. er foregået mellem den77. oktober 1946 og den 25.
marts 1947, ved vi kun meget lidt om, men som et punkt på dagsordenen ved forårsgeneralforsamlingen den 25. marts 1947 (igen
på Stigaards Hotel) er medtaget som pkt. 6: Lovændring. Der var
fremsat forslag til ændring af klubbens navn, og ikke mindre end 3

Klubbens navn blev >STRUER KAJAKKLUB<, og klubbens
stander skulle være >RØDT SPIDSFLAG MED BYENS VAR-

navne blev nævnt, >STRUER KAJAKKLUB<<, >>KILEN<< og
>VESTKYSTEN<. Resultatet blev dog som ved sidste afstem-

TEGN I TIVIDT.

ning, at man beholdt det oprindelige navn.
Under pkt. 6 blev endvidere vedtaget klubbens fprste kontingentforhgjelse, nemlig fua2 tt13 kr. pr. måned i 6 måneder.

Klubbens navn

I forbindelse med den stiftende generalforsamling på Schou's Hotel den 24. marts 1941 enedes man bl.a. om klubbens navn og

ótuun,

cYojoÉÉt"6

Formænd:

Ved efterångeneralforsamlingen på Stigaards Hotel den 23. oktober 1946, blev der under >Eventuelt( fremsat forslag om at give
klubben et mere træffende navn. En stor del af de fremmødte
medlemmer syntes at være enige med forsliagsstilleren, men det
var formanden absolut ikke. Det kom så vidt, at formanden satte
sit hverv S kant, såfremt forslaget kom under afstemning, idet
han fastholdt, at der var tale om en lovovertrædelse. På grund af
mit kendskab til klubbens love, så må jeg i dag være enig med den
daværende formand.
Allerede &n2i7. oktober samme år blev der aftroldt ekstraordinær
generalformmling i klubhuset. Eneste punkt på dagsordenen var
evt. ændring afklubbens navn.
Inden man nåede frem til selve aßtemningen, foregik der en meget heftig diskussion blandt de fremmpdte.
Det lykkedes dog ikke forslagsstilleren at skaffe det npdvendige
flertal Ql3), som var en betingelse for lovændringen, 5 stemte for
det foreslåede navn >KILEN<< og 4 imod, hvorfor det oprindelige
navn blev åstholdt.

Var med til at stifte klubben. Ved siden af
at væÍe fgrste formand i klubben, kendte
han medlemmerne fra sit job som skolelærer. Han var iwig bådebygger. fønt var det
kajakker og senere blev det til motorbåd.
Det er også blevet til en mængde modelfly,
musfünstrumenter og sågar en campingvogn af den fingersnilde skolelærer.
Carl Zusùlag
41-44

Han var også god til at male. Klubben har
idag et af hans malerier hængende. I de år
han var medlem i klubben, var han turroer.

Er den formand, der har siddet længst på
posten. I hans tid blev der vundet mange
danmarksmesterskaber, og broderen Frederik opnåede store triumfer ved OL og

vM.

1000 m ved de danske mesterskaber. Hans
sportslige højdepunkt var, da han var med

Var med til at starte Kajakbyggeriet, som
senere viste sig at blive en kæmpe succes.
Ligesom Zuschlag var han med til at stifte
klubben. Efter lr/z år som næstformand i
den nyetablerede bestyrelse blev han i 1944

til at vinde OL bronce til Danmark i 4 x
500 m stafet i 1960 i Rom. For dette mod-

tog han i 1!)60 DKF's æresdiplom.
Uden for robanen har han også betydet
meget for klubben. Er måske det medlem
der har lavet mest klubarbejde. Har været

vaþ til

Sv. Helge

Kobberup

44-56

formand.
Han var meget aktiv på vandet og opnåede
flere gode placeringer, bl.a. flere jyske
mesterskaber. Senere tog arbejdet med at
bygge kajakker mere og mere af hans tidSvend Helge bor idag i Sgnderborg.

en stor arbejdskraft under alle

Havde en stor aktiv karriere. Det blev til 3
danske mesterskaber i ynglinge klassen i
4546. Er den af vore medlemmer, der har

Ame Høyer

ben, og samme år fik han DKF's ærestegn i
sølv. I 190 fik han Struer Idrætsforbunds
lederpris.Efter mange år ved DSB er han
i dag gået på efterløn, og mange nyder godt

57ó4

af hans hjælpsomhed.

roet flest kilometer. Det er þnnem de
mange år blevet til ca. 80.000 km. De sidste 4 år har han ikke været under 34ü) km
på en sæson.

Han blev meldt ind i klubben i1942 oghar
haft næsten uafbrudt medlemsskab siden.
Kun et ophold i Canada kunne skille ham
fra klubben, men han havde selvf6þlig sin
kajak med derowe. Han har styret mange

71-72

Frank Nederby

Frank var meget aktiv på vandet. Det blev
til ikke færre end L2 danske mesterskaber i
àrene 1959-t963. Disse blev ligeligt fordelt
på enerkajak, toerkajak og stafet. I 1965
flyttede han til Herning og forlod dermed
klubben. Vi ser dog tit Frank i byen, da
han har en lystbåd i Struer havn og derfor
ofte bruger Limfjorden, forpwigt ofte sam-

Ø-65

men medArne Høyer.

generalforsamlinger fortrintligt som diriOve Høyer
56-57

gent. Han har i 11 år fungeret som næstformand i klubben.

En af klubbens persgnligheder. Han har
vundet mange DM titler fra 46{1. Det var
især de korte distancer han mestrede. Specielt 5ü) m. I 1956 vandt han både 5ü) m og

bygge-

rierne. FIar været medlem siden 1945. Siden er det blevet ikke mindre end 35 år
som medlem af bestyrelsen. For dette har
han fået sin fortjente hæder. I 197 fik han
>Gamle drenges< lederpris i Struer. I 1978
blev han udnævnt til æresmedlem i klub-

Han har \¡æret meget involveret i de seneste 3 byggesager. Idag har Peer foruden alt

Han var også en meget aktiv formand.
Hans karriere har båret frugt i form af flere
danske mesterskaber sammen med Frank

Nederby og Arne Høyer og har desuden
vundet flere stafet danmarksmesterskaber

Peer Stakroge
70-71

Efter 2 år som sekretær blev han il9781ormand. Han ydede en stor indsats for klubben i disse år. Bl.a. var han med til at
bygge til Hubhuset. Dette foregik med stor

til Struer.

Han formåede at få et større medlemstal i
de 2 perioder, han var formand. Der blev
sat en masse

i gang, og der blev bygget ny

Hans Hansen

bådhal. [Ians har altid interesseret sig for
politik, og idag er han medlem af Amtsrådet i Ringkøbing amt.
I 1981 blev der stiftet en stptteforening i
klubben, og idag er stadig han formand for

65-70 72-78

denne.

Henning Arriens
78-81

1. juli 1%7 og er stadig meget aktiv. Har
haft mange poster i klubben. Formand,
sekretær, bestyrelsesmedlem og revisor.
gen.

Jydsk Marathonmesterskab.

Gunnar Christensen

Gunnar har altid ydet en stor indsats ved
Venøløbet. I hans formandstid var der et
stort medlemstal. Gunnar fik ikke megen
tid til at ro i sin RAPIDO, dog er det blevet til en 3. plads i Tour de Gudenå, K-2
Trim i 1982. Han har været medlem siden
1980 og er det stadig. I de senere år er det
dog især sejlsporten, der har haft hans inte-

81-87

resse

i 1981 med til at starte støtteforeninI denne forening har han været den

trækkende kraft, og takket være ham, fungerer denne fortrintligt idag. Peer har haft
sin aktive karriere i årene 68-71. I disse år
var han med til at vinde DM bronceme-

dalje til Struer i stafet og har haft flere
gode placeringer på Tour de Gudenaa.
Han har dyrket mange sportsgrene. Foruden kajak er det især sportsdans, boksning
ogl6b, der har haft hans interesse.

medlemshjælp, og Henning var en af dem,
der var med til at trække læsset. Henning
roede ikke så mange kilometer i de ca. 10
år han var medlem af klubben. Han forlod
klubben p.g.a. flytning fra bYen.

Var en meget aktiv klubformand. Han var
med i alt klubarbejde. Var med til at starte
vores Venøløb op i 1982. Det var samtidigt

Peer er et af de medlemmer, som har været
med i klubben længst tid. Blev medlem den

Var

dette sin kone, 3 dejlþ bprn og sit arbejde
som selvstændig revisor at gå oP i.

Har forelpbigt været formand i 4 år, efter
først at have været kasserer i 4r/z är. IIan
blev medlem i 1982. Før sin ankomst til
5

Peter Hedegaard
87-

Struer i 1981 var det fodbolden, der havde
hans store interesse, men Limfjorden har
idag et solidt tag i ham.
Ud over atvæÍe en aktiv formand på land,
er han også meget aktiv på vandet, uden
dog at have opnået de helt store resultater.
Højdepunktet er indtil videre Jysk Marathonmesterskab i ,AJborg i 1990 og flere
gode placeringer på Tour de Gudenaa. I
hans formandstid har medlemstallet og antal roede kilometer aldrig været højere.
Har været med til at starte et nu velfungerende klubblad.
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Sportsligt tilbageblft .

Vi har uden at overdrive været med til at præge kaproningen herhjemme og i udlandet. Over 100 medaljer ved danske mesterskaber,2 OLmedaljer, 3 medaljer ved VM og flere nordiske mesterskaber. Dette fortæller, at vi har været aktive på kaproningsbanerne. Det er dog især i de første år, at denne hæder er opnået.
Det startede l-2 àr før klubben blev stiftet. Flere kajakroere fra
byen var til stævne i l-emvig, og under en sportsuge i Struer var
der nogle kajakroere, der lavede grØnlændervendinger.

Svend Heþe Kobberup var den fønte, der opnåede medalje ved
et større stævne. Det var ved JM i Horsens i 1942. H.er opnåede
han en guld- og en sølvmedalje. Denne præstation gentog han året

efter i Holstebro.
Der var samtidig startet en del unge mennesker, som trænede flitriú. I1943 debuterede vi ved danmarksmesterskaberne. Frederik
Kobberup stillede op i 10.000 m og fik en flot 5. plads. Dette var
indledningen til en meget stor karriere for Frederik, som sluttede i
1953. Brødrene Sv. Helge og Frederik opnåede i1944 og453 sglv
og2bronze, ved DM.>PAGAJ< Holstebro kunne de ikke slå i toer-kajak. Her havde man i disse år flere gode mandskaber. Struer
og >Pagaj< dominerede i disse år sporten herhjemme. Dette kan
også ses af, at alle danmarksmesterskaberne i 1944 gtk til Jylland.
En af klubbens stiftere, Gerhard Sgrensen, vandt i 1945 både sølvog bronzemedalje ved danmarksmesterskaberne. Dette var i klas3, som var begynderklassen. Gerhard Sørensen kender de fleste,
som medejer af Kajakbyggeriet,
se

Bykampe.
Struer og >Pagaj< havde startet nogle klubmatcher. Der blev roet

4løb om fuet,2 i hver by. Det var meget jævnbyrdige oPgør, og
der blev >gået til den< for at vinde. I 1942 kunne en sådanbykamp
trække ikke færre end 5ü) tilskuere på havnen i Struer' Man skiftedes til at vinde og havde mange gode l6b i de år, det varede.
Efter en pause genoptog vi i 1989 bykampene med >Pagaj<. Det
er blevet til sejr til os i både 89 og 90.
Første darnnarksmesterskab.
I 1945 vandt vi for første gang danmarksmesterskaber. Ejvind
Hansen vandt både 1.000 m og 10.000 m. Han flyttede senere til
Odense og opnåede her flere mesterskaber og deltog ved flere
store internationale mesterskaber, som OL og VM.
8

)

Endviderevandt juniorroeren Peder Kirk DM på 600 m i 1945'
Nu startede for alvor Frederiks storhedstid. Efter sejre ved DM i
lW bhver han udtaget til at repræsentere Danmark ved et stort
internationalt stævne i Frankrig. Sammen med Bernhard Jensen,
Odense, beviste han, at de var berettiget til at deltage, idet de
begge sejrede blandt ¡oere fra mange nationer.
L9¿18 blev et stort år for Frederik .Føtst 2 danske mestenkaber, og
senere en meget flot glvmedalje ved de Olympiske Lege i London. Ugen efter OL var der verdensmesterskab samme sted. Her
var han med til at vinde bronzemedalje i 4x500 m stafet og fik en
5. plads i enerkajak.
Unge Ove H6yer havde vundet guld ved DM i 1945 i klasse 3 og 3
ynglingemesterskaber i 1946 ogvar derved i bruttotruppen til OL i
1948 sammen med L4 andre. De deltog i flere træningssamlinger
og skulle Fnele til eksamen ved udt4g9þesþþ' 8:Sþjl at d:ltage vèd OL i London, og her var Ove desværre ikke iblant. En
indkaldebe til militæret betØd en uheldig forhindring i hans
trcningsbrberedelser.
Flere unge struerroere ville frêm. Svend Petersen, Svend Christensen og Ame Hpyer. Svend Petersen og Svend Christensen var et
godt toerpar. De deltog i mange stævner som par og opnåede bl.a.
2 bronzemedaljer ved DM. Svend Petersen og Arne Hpyer vandt
også

DM titler i ynglingeklassen

i 48 og senere også seniormester-

skaber.
Stafet.
1950 startede Struer's dominans i holdkampene. De første år var
distancen 10.000 m for 3 mands hold. I 1950 og 51 vandt vi ved
Frederik Kobberup, Svend Christensen og Svend Petersen.
I 1952 gik man over til 4x500 m, og her vandt vi guld ved DM i 52'
ved ovennævnte tre og Arne Hpyer. Ved at vinde i 52 vandt vt
også en pokal til ejendom. I årene 1960,6L,62, o963 vandt vi

I

igen. Her ran fplgende roere med til at vinde: Frank Nederby, alle
fire år, Ame Høyer og Hans Hansen i tre fu, Hans H. Husted og
Tage Andreasen i 2 år og J@rgen Hansen og Bruno Plougmann i et
år. Dette viser, at vi havde mange roere, der kunne gøte stg gældende blandt eliten. Senere har vi også vundet bronze på denne
distance i 68, 69, og 70.
Verdensmesterskab.
1950 skulle være året, hvor Frederik Kobberup skulle slå til. Han
havde vundet næsten alt, men et verdensmesterskab manglede'
Der blev aftroldt VM på Bagsværd Sø, og han havde trænet i lang
tid, mål¡ettet til dette stævne. Han var god på både 500 m, 1.0ü) m
og 10.000 m og 4x5ü) m stafet. Han kom i finalen i alle distancer,
og det fgrste mål var nået. En avis refererede således fra finalen i
500 m.

Han kom godt fra start og førte allerede efter Lü) m med en meter
foran alle de øwige, der så ud til at ligge på linie. Den anden dansker, Andreas Lind fra Middelfart, kom snart op på siden af ham,
og efter 4ü) m tegnede løbet til en dansk dobbeltsejr. Men så begyndte danskerne at blive trætte. Deres armbevægelser blev langsommere qg mindre kraftbetonede, men Inan regnede dog deres
forspring for stort til at kunne indhentes. Men pludselig skød en
svensker, Klingstrpm, som lå på banen helt inde ved bredden,
frem i susende fart. Hjerterne stod stille af spænding, skulle et sikkert verdensmesterskab glide danskerne af hænde? På de sidste
meter syntes svenskeren at nå het op, og de tre både fl6j samtidig
over måI. Hvem havde vundet? Nogle mente Kobberup, andre
svenskeren, mens man var klar over, at Lind var slået med en anelse. Efter længere votering hos dommeme kom afgørelsen i
h6jttaleren:
- Champion of the world: Kobberup of Denmark.
Det store mål var nået.
9

for Frederik. Han havde langt overgået sine egne og andres

Arne HPyer tilbage.
I 1956 vendte Arne Hpyer igen tilbage til byen efter 4 år ved DSB i
Esbjerg og Nyborg. Derefter kom der gang i træningen, både for
hans vedkommende og for flere andre. Arne's favoritdistance var

forventninger.

5(X)

Senere varhan med til at vinde sølv

til Danmark i 4x50

m stafet,

kun overgået af Sverige. I finalen i 1.000 m blev han n¡. 4, kun

3

tiendedele af et sekund fra bronzemedaljen. Det blev et stort VM
og I var Frederik stadig en af de dominerende herhjemme.
Danmarksnestenkaber, landskampe og bronzemedaljer ved nordiske mesterskaber erobrede han i disse år. Kajaksporten bragte
ham i disse år rundt i verden, og man var sikker på, at han ville
gøre sit bedste i hvert løb, han repræsenterede Danmark.I årene
fi, Æ,50, og52 tog han guld på alle distancer i enerkajak ved de
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jyske mestersaber. Dette e¡ med til at fortælle, at han dominerede
herhjemme.
| 1952 var det igen OL år, og Frederik var med i bruttotruppen.
Der skulle roes 2 udtagelsesstævner. Det første vandt han, og i det
andet blev det kun til en tredjeplads. Knud Albjerg fra Odense og
Frederik slod nu lige. Desværre udtog man odenseaneren.
Det slog dog ikke Frederik ud. Han sagde, inden man havde udtaget OL holdet på hans beskedne måde. >Det er iorden han bliver
udtaget, han var den bedste idag<.
Året efter sluttede Frederik en stor karriere.
Svend Petersen.
I midten af halvtredserne havde vi Svcnd Petersen, der kunne gøre
sþ gældende. Han var i disse år ene om at repræsentere klubben
på eliteplan og havde derved sværere ved at få modstand til træningen. Efter mesterskaber i ynglingeklassen og på Struerholdet i

stafet var han i 1953 moden til at vinde 1.0ü) m enerkajak som
senior. Dette mesterskab var med til, at han blev udtaget til NM,
hvor han erobrede en flot 4. plads.
Han opnåede i årene ,18-53 ikke færre end 11 medaljer ved danmarksmesterskaber, heraf 7 af guld.
10

m, og her vandt han en del løb.
1958 havde han den ære at blive udtaget til VM i Prag på 5ü) m
distancen i ener- og toerkajak. I enerkajak blev han slået ud i indledende heat. Han var kommet i heat med 3 tidligere eller nuværende verdensmestre, og disse besatte de tre første pladser. Som
nr. 4 kom Arne, men da kun de 3 første gik videre til semifinalen,
røg han ud. I toerkajak over 500 m sammen med Erik Hansen,
Holstebro blev det også kun til en fjerdeplads, så også her var de

I

ude.

1959 var Arne med ved EM i Duisburg. Han stillede op i 500 m
ener, 500 m toerkajak sammen med Willy Christiansen samt på
stafetholdet. Det blev til finaler på alle 3 distancer. Arne valgte
dog at trælùe sig fra finalen i 500 m enerkajak, da han vaþe at
bruge kræfterne i toerkajakken, hvor han regnede med stØrre
chancer. Efter et hårdt opløb blev det til en flot 6. plads. I stafetten opnåede han sammen med det 6wige danske hold en flot 4.

plads.
1960 var der OL i Rom, og Ame var inde i billedet til 4x5ü) m
stafetholdet. 5 mand skulle kæmpe om de 4 pladser.
Arne var til et stort stævne i Berlin sammen med de andre danskere. Arne havde fået yderbanen i finalen, hvor vinden var hårdest og tlølgerne stØrst. Dette gav ham en placqring som den 5.
bedste dansker. Arne kom skuffet hjem og besluttede, at dette
kun skulle \¡ære en enlþ svale.
Træningsmængden blev sat op, og 4 uger senere var der et internationalt sÞvne på Bagsværd Sø. Her opnåede Arne en flot 3. plads,
kun overgået af Erik Hansen, Pagaj og en wensker. Derefter blev
han udtaget til OL. Deltagelsen ved OL var en stor oplevelse og

I

gav da også sportsligt udbytte i form af en bronzemedalje. Arne
fik iøvrigt 8. bedste tid i finalen blandt alle deltagerne.
Frank Nederby.
En af Arne's lærlinge som snart overgik sin mester og træner. Ikke
færre end 12 danske mesterskaber blev det til i årene 5963. Han
var et enestående talent, der stoppede alt for tidligt. Han kunne
have opnået meget mere. I 1961 ved DM vandt han først 5fi) m i
juniorklassen, og senere gentog han bedriften ved samme stævne,
men i seniorklassen. Samme år var han med til to nordiske mesterskaber. Både ved Junior- og ved seniormesterskaberne blev han
udtaget til at ro for Danmark. Ved juniormesterskaberne tog han
en medalje af hver karat. Ikke nok med at han som junior blev
udtaget til seniormesterskaberne, han tog også sølvmedalje i K-2
sammen med Erik Mikkelsen, Vejle.
| 1962 blev han udtaget til at repræsentere Danmark på landsholdet mod Ungarn. På en klubtur senere på året, havde han den
glæde at besejre Europamesteren Carl von Gjerber fra Sverige.
Det blevFrank's bedste år.
Derefter blev han indkaldt til at aftjene sin værnepligt ved Livgarden, og dette var med til at hans kajakkarriere stoppede.
Stor bredde.

Der var i

disse år flere, der kunne gØre sig gældende på eliteniveau. Hans Hansen, som var på samme alder som Frank, opnåede
6 danmarkgnesterskaber, f6rst i juniorklassen og senere i seniorklassen. Han var også med til at vinde to bronzemedaljer ved junior NM i 1961 og var på det danske landshold mod Ungam i 1962.
Jgrgen Hansen, Bruno Plougmann, Hans H. Husted og Tage Andreasen var stærke nok til, at vi kunne vinde stafetten i disse år.
Hans H. Husted og Tage Andreasen var enda så stærke, at de tog
DM mesterskabet i toerkajak i 1963 på sprinterdistancen 500 m.

Det var svært at nå helt til tops i disse år, da fantomet Erik Hansen, Pagaj dominerede totalt. Dette mærkede Arne Hpyer i særdeleshed, han havde mange opgør med netop Erik. Ame udtaler
efter et internationalt stævne på Bagsværd Sø helt tilbage i 1958,
hvor Erik vinder 5ü) m løbet foran Arne og flere store internationale navne: >>Det er pudsigt, som det går. Lige meget hvor Erik
Hansen og jeg kæmper mod hinanden, bliver jeg placeret lige efter
Erik. Vinder han, bliver jeg nr. to, og sker det, at han slutter på
trediepladsen, er jeg þe så sikker på fjerdepladsen. Slå ham kan
jeg ikke<. Senere lykkedes det dog for Arne at vinde over ham.
Især hvis de roede et sted med þþer, kunne Arne slå Erik. I 1959
var der store bølger ved DM i Ä.borg. Medvind og medstrøm og
det hele. Dette bevirkede at Arne roede en 5(X) m pâ 1.24,5.
Er der nogen der kan slå det?
Nye talenter.

En håndfuld nye talenter blev udklækket, og i àrene 67-70 vandt
disse en del stævner.

Niels Danielsen var i 67 og 68 stærkt roende i drengeklassen. Foruden 3 danske mesterskaber bev han vinder af en intemational regatta på Bagsværd Sp.
Sammen med Kaj Kongsgaard var han ligeledes med til i IW at
vinde DM i toerkajak. Dette var medvirkende til, at de blev udtaget til ungdomslandsholdet, som mødte Sverige i en landskamp på
Bagsværd 56.
I 1968 kom yderligere Hans Ibsen og Ove Kongsgaard med helt
frem, da de vandt junior DM i toerkajak. Dette gav udtagelse til
NM til ikke mindre end tre roere nemlig Hans lbsen, Ove Kongsgaard og Niels Danielsen. Ved dette stævne opnåede Niels Danielsen en bronzemedalje på 500 m distancen for drengeroere.
I 1!)68 tog klubben ikke færre end 40 fprstepladser ved stævner i
Danmark. På drenge-pigelandsholdet i 1968 var ikke mindre end 5

I

roere fra Stmer, Bente Holm, Tove Ibsen, Hanne Sprensen, Else
Møller Andersen, Niels Danielsen og som holdleder deltog Hans
Hansen.

Firerkajak.

Pigerne.
Søãe drengp tiltrækker piger. Dette gjorde disse også' Efter nogle

år, hvor drengene havde domineret, fik vi nogle år, hvor pigerne

tog over. Hanne Sørensen (nu Simonsen) vandt i 69 sammen med
Elie Møller Andersen (nu Frandsen) DM i dame junior K-2 over
500 m. Parret var ved DM i 1968 blevet nr. 2 i pigeklassen' Ved
samme DM stævne vandt Hanne K-1 500 m i igeklassen' Samme
præstation lavede hun året efter i juniorklassen. I 69 opnåede
Hanne også sammen med Niels Danielsen igen at repræsentere
Danmark på drenge-pþlandsholdet.
Herefter sÈu[e vi frem til 1980 før vi igen kunne gøre os gældende
helt fremme. Kim Thomsen vandt i årene 80-82 hele 10 medaljer
ved danske mesterskaber. Det hele startede i yngste klasse, hvor
han vandt K-2 500 m sammen med Jacob Bilgrav fra Holte. Ved
samme DM stævne vandt Hanne K-1 500 m i pigeklassen. Samme
repræsenterede også Danmark ved de nordiske mesterskaber i
disse år. Senere flyttede han til Holstebro og begyndte at ro kajak
i Pagaj. Her opnåede han også flotte resultater, men stoppede efter få år karrieren alt for tidligt.
Herefter har der været mange år, hvor vi ikke har kunnet præsentere de samme store resultater. Vi har dog fået flere medaljer ved

Klubben var i perioden 69-72 i besiddelse af en firerkajak. Både
de unge og de ældre brugte den flittigt i de fønte par år. I L970 tog
Ove Kongsgaard, Preben Kongsgaard, Peer Stakroge og Hans
Husted kampen op mod verdenseliten. Dette skete ved et stort internationalt stævne i Holstebro. Her lykkedes det mandskabet at
opnå en meget flot 5. plads på 1.000 m efter to russiske og to engelske mandskaber. Tiden 3.40,7 var kun 4,7 sekunder efter den

DM

stævne opnåede de også en 5. plads på
10.000 m efter to russiske, en dansk og en engelsk båd. Der er idag
flere medlemmer, som drpmmer om og håber på, at klubben påny
bliver indehaver af en firerkajak.

Olympiske Lege.

vindende båd. Ved samme
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og jyske mesterskaber.

Klubben har haft andre kvaliteter. Der er noget, som tyder på, at
vi er på vej op igen kaproningsmæssigt. Flere unge er på vej, og de
vil måske stå omtalt i det næste jubilæumsskrift.

1948 sølv Frederik Kobberup
1960 bronze Arne Høyer

1.0ü) m
..

.

4x500 m stafet

(Erik Hansen/Erling Jessen/Helmuth Sprensen)

(Poul J. Agger/Bernh. rd Jensen/Ejvind Hansen)
500 m
Frederik KobberuP

Frederik
Frederik
1948 Frederik
Frederik

(Poul J. Agger/Andr' Lind/Ejvind Hansen)
1.0ü) m
Frederik KobberuP

1949

1947

Verdensmesterskaber.

1948 bronze
1950

FrederikKobberup'...

guld
sølv FrederikKobberup ....

4. plads

Nordiske mesterskaber.
1947 brot:øe Frederi Kobberup
1951 bronze Frederik KobberuP

4x500mstafet

4x5ü)mstafet

1950

... . .

l'0.000 m

(Willy Christiansen, LYngbY)

guld ArneHgyer
brorze

196l sølv

...4x5OOmstafet

(Erik Hansen/Vagn Schmidt/Wilþ Christiansen)
1.0ü) m
Arne HPYer
Frank Nederby . . .. . . . . sen K2 5ü) m
(Erik Mikkelsen, Vejle)
Èr. Nederby/H. Hansen jun K2 5ü) m

guld
5ü)m
sølv FrankNederby....... jun
5ü) m stafet
bronze Fr. Nederby/H. Hansen jun
1968 bronze NielsDanielsen ....... drenge 500m
Danske mestre:

Tgqs Ejvind Hansen .,
Ejvind Hansen
Peder

..:.::::

Kirk

1946 Arne Høyer/Over Høyer
Ove HPyer
Ove Høyer

seruor

senior

junior

L0.000 m
10.000 m

6(X)m
ynglinge 1.0ü) m
ynglinge 1.0ü) m
ynglinge 5.0ü) m

KobberuP

Kobberup
Kobberup

senior

10.000 m
5.000 m
ynglinge 5.000 m

Svend Petersen ...
Svend Petersen/Arne HøYer
Svend Petersen ...

Frederik
Frederik

Kobberup
KobberuP

ynglinge

ynglinge 5.0ü) m

....

senior

.. . . senior

5ü) m
1.0fi) m

Svend Christensen/Svend Petersen

5ü) m

bronze FrederikKobberup .... 10.000m
5ü) m
. -. . . . . K2
1959 guld Arne Høyer

senior 500 m
senior 1.000 m
senior 500 m

Kobberup
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Frederik
Frederik

KobberuP
Kobberup

'..
....

.

Hold
senior

10.000 m

5ü) m

Svend Christensen/Svend Petersen

.... Hold
Frederik KobberuP
1952 Svend Christensen/Arne HøYet I
1953

Svend Petersen/Frederik KobberuP
senior
Svend Petersen

7959

Arne H6yer

...

....

Hans Hansen/Frank NederbY

Frank Nederby .....
Frank Nederby/Hans Hansen
Arne Høyer/Hans Hansen/
J þr gen Hansen/Frank NederbY
r96t Arne HøyerlFrank Nederby . .
Arne HøyerlHans Hansen ....
Frank Nederby
Frank Nederby
Arne HPyerlBruno Plougmann/

t9û

Hans HansenÆrank Nederby

.

. seluor
. junior
. junior
. junior

10.000 m

4x500 m stafet
1.000 m

500
500
500
500

m
m
m
m

4x5ü) m stafet

senior 5ü) m
senior 1.000 m
junior 5ü) m
senior 5ü) m
4x5ü) m stafet
13

1962

FrankNederby.....
Arne HøyerÆrank NederbY

senior

500 m
500 m

... senior

Ãrrc, Hþyer lHans H. Husted/
Tage AndreasenÆrank NederbY 4x5ü) m stafet
1963

t967
1968

H. Hustedlf. Andreasen .. senior
Hans Hansen/Hans H. Husted/

1

500 m

Tage Andreasen/Frank NederbY 4x5ü) m stafet
500 m
Niels Danielsen/Ikj Kongsgaard

Niels Danielsen ...
Niels Danielsen/Kaj Kongsgaard
Hans Ibsen/Ove Kongsgaard

1969

Harme Sørensen
Hanne SørensenÆlse Andersen

I970

Hanne Sørensen

1980

KimThomsen

....

drenge
drenge

2.5ü) m

drenge 500 m
junior 500 m
piger 500 m
junior 500 m
junior 5ü) m
yngste K2 5ü) m

(Jacob Bilgrav, Holte)

Det har været svært at finde frem til disse placeringer, og vi har
sikkert >glemt< nogle. Specielt forbundsmestre har været svært at
finde. Trods dette har vi fået mange danmarksmestre og store internationale placeringer.

>rlnterliev<<

Frederik Kobberup.
Frederik blev født i fuhus den?A. ianuat 1V20, men flyttede tidligt
med forældrene til Struer. Allerede som L0 årig startede han med
at ro. Faderen blev meget sur, da han fandt ud af, at Frederik og
Svend Helge var startet på at ro kajak.>Det var da ikke noget at
begynde $<. Dette synspunkt af kajaksporten vendte dog senere
til, at Frederik og Svend Helge fik den stØrste opbakning, som
man kunne tænke sig. De første kajakker byggede de selv med

Frederiksbror Svend Helge som den dygtþ håndværker.

194L stillede han for første gang op til stævne. Dette gav ham for
alvor lysten til at vinde. På et spørgsmål om, hvad klubben betød i
disse år, var svaret: >Det var vores liv. Det var svært i disse krigsår, men vi havde Kajakklubben. Vi var altid sammen. Hver weekend, til familiefest og nytårsaften. Vi havde et godt sammenhold,
og vi var ikke kun træningskammerater, men nære venner. I ferien
tog vi på kajaktur til Alborg. Vi var også træningsflittþe. Vi trænede ikke, vi arbejdede, og det gjorde vi hver dag, uanset vejr og
vind. Jeg var i den heldige situation, at jeg arbejdede hos min far i
slagterforretningen, og han beordrede mig til at træne to gange om
dagen. Det var der ikke mange' som havde mulighed for dengang(.
Efter standerstrygning holdt Frederik to måneders pause med roningen. I denne periode r/g han og holdte så op igen, når den nye
sæson begmdte. I vintermånedeme lpb han meget, og han deltog i
gymnastik på byens realskole. >Vi knoklede løs under gymnastikken, og bagefter kunne vi wide wed ud af vores tpj.
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>Når vi var hos lægen, var der knapt nok pulsslag. Vi var virkelig i
god træning. 1945 var måske det år, hvor jeg var bedst roende,
men til stor ærgelse lå alt stille p.g.a. krigen<.
T4

I efterâret47 blev Frederik udtaget til et bruttohold

til OL i 1948.
Under dette skulle han to gange til udtagelseslpb i København.
så skulle han enda selv betale for rejserne.
>Udtagelseslgbene og deltagelse ved OL var en kæmpeoplevelse.
Under opholdet i London koncentreredè vi os mest om vores egen
sport, men fik dog lov til at opleve fodboldlandsholdet på Wembley Stadion<.
Efter at Frederik var færdig med konkurrencer, fik han lov til at
hilse på Prins Georg og Prinsesse Margrethe. Dette fandt sted i
Den danske Klub i London og var en stor oplevelse for ham.
Efter mange timers sejlads blev han hentet i Esbjerg af bager Hansen. >Jeg ville gerne hurtrgt hjem, men bager Hansen syntes, at vi
skulle tage os god tid. Senere viste det sig, at det var fordi byen
var ved at gøte klar til den helt store modtagelse<.
4.0(X) mennesker stod klar til at tage imod den lidt generte medaljevinder. Frederik holdt en lille tale, hvori han takkede for modtagelsen, hvorefter han tog hjem til Danmarksgade. Byens indbyggere festede videre, og hen på aftenen bespgte de Danmarksgade,
hvor de sang og lykønskede Frederik endnu engang. Efter at have
hilst ud af vinduet, gik han til ro efter en uforglemmelig dag.
Han modtog for sin indsats en Beolit radio med de olympiske
ringe på. Denne spiller stadig hver dag.
Efter OL sglvmedaljen var Frederik blandt favoritterne, da der 2
år efter var VM på Bagsvær Sø. Han roede overbevisende i indledende heat og semifinale, men kunne han leve op til forventningerne i finalen?
Han kom godt fra start og lå side om side med to andre helt
fremme. Da der manglede 100 m trak Frederik fra, men en svensker kom stærkt bagfra, og det var svært at se, hvem der havde
vundet. Efter nogle minutter, hvor dommerne voterede, kom afgørelsen over hpjttalerne: >Verdensmester var Frederik Kobberup fra Struer<.

Dette var besværligt, og

Mange timers træning havde givet belønning.
Senere under VM var han med til at erobre sølv i 4x500 m stafet,
og han fik desuden en flot 4. plads på 1000 m distancen. Vi er
flere, der ikke kan forstå, hvordan du dog kunne nænne at sælge
din guldbåd umiddelbart efter, at du havde vundet VM.
>Det er også det dummeste, jeg nogensinde har gjort, det ærger
mig meget, hver gang jeg kommer til at tænke på det<. Frederiks
ansigtsudtryk røber at han taler sandt. >Og så for sølle 5oo kr.<!

I 1952 var han meget tæt pà at kvalificere

sig til OL i Helsingfon,
men snublede i det andet udtagelseslpb, efter at have vundet det
føste. Umiddelbart herefter sluttede han sin store karriere, ikke på
grund af skuffelsen over ikke at blive udtaget, men fordi han ikke

f6lte sig helt rask.
En anden væsentlig grund var, at han fplte, at han havde belastet
sin far med den megen fravær i slagterbutikken, som han forpwigt
overtog i 1954.
>Jeg har ikke savnet sporten, men har tænkt på den mange gange,
stod jeg idag som 10 årig, så ville ieg gøre det hele om þn. Den
har givet mig mange oplevelser, og iegf6ler, at jeg har lavet en

præstation, der har været det hele værd<.

Frederik vandt:
VM 1 guld, 1 s/lv og
OL 1sølv.

l bronce.

NM bronce.
4 landskampsejre.
13 danske mesterskaber.
24 jyske mesterskaber.
15
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1952 blev han ansat ved

DSB i Esbjerg , og2 âr efter forfl¡tet

til

Nyborg, hvor han genoptog træningen, som eneste kajakmedlem
af Nyborg Roklub. I 56 returnerede han til Struer, hvorefter han
begyndte at få gang i klubben, med nye medlemmer, da klubbens
medlemstal var nede på 10.
I 1957 blev Arne vaþ som formand for klubben og viste sig at
være en dygtig leder. Hans gåpåmod var en god inspiration for

medlemmerne, som gerne lavede
klubben.

et stort stykke

arbejde for

Samtidig skulle træningen passes, og man kan undre sig over, hvor
energien og tiden kom fra? Arne havde i flere år trænet seriøst, og
i vinteren 59-60 blev han udtaget sammen med 14 andre til olympisk fortræning. Disse 15 skulle dyste om den egentlige udtagelse.
Han kørte sit faste program: Rotræning daglig, vægttræning og

løb.
Kampen om pladserne til 4x500 m stafethold var hård: Erik Hansen, Erling Jessen, Helmut Sprensen, Viþ Christiansen og Arne

Hgyer.
Det fønte vigtige udtagelseslgb foregik i Østberlin i juli måned.
Arne var så uheldig at få yderbanen på 5ü) m. Alle vidste at det
var klart den dårligste bane, men her var ingen kære mor, og han
Arne Høyer.
Arne Hgyer er født den 9. november lV28 i Struer. Arne begyndte
at komme ud til Kajakklubben som 14 årig, da klubben lå på Vralden. Han ¡¡ar for ung til at blive medlem, men indimellem lykkedes det dog for ham at stjæle sig en lille tur i bugten i sin bror,
Oves båd.
Det var trange tider for kajaksporten de første år med kun en
klubbåd, som Gerhard Sprensen og Arne måtte deles om. En ganske lille klub, uden indlagt vand til bad, var grundlaget for den
klub, som eksisterer i dag. I 1%6 flyttede klubben til Bremdal
Strand, hvor der blev mulighed for betydeligt bedre forhold.
1.6

lavede et mindre godt resultat (nr. 7).
Danskerne vandt stafetten, og blandt roerne blev der talt om, at
stafetholdet kunne blive stærkere med Erling på holdet, i stedet

for Arne.

til, for sidste chance for en udtagelse
skulle foregå ved Københavns Regattaen den 31' juli >på blank
vand<<. Her viste Arne sin klasse ved at blive nr. 3, kun overhalet
af svenskeren Carl von Gerber og Erik Hansen. Efter stævnet blev
3 mand udtaget til OL: Erik, Arne og Helmut. Den sidste plads på
holdet skulle afgøres imellem Erling Jessen og Villy Christiansen,
og Erling Jessen vandt med få cm 2 gange.
Træningen fik en ekstra tand

Nu gik det stærkt. DKF sendte oplysninger om afrejsen til Rom,
som skulle foregå i august måned.

Den2l. august rejste Struerboen sammen med de andre kajakroere til Rom. Det var en helt fantastisk oplevelse for deltagerne.
Hele OLbyen var hegnet ind, og der skulle vises pas for at komme
ind, men ellers kunne vi gå ud og ind, som vi ville.
Da danskerne skulle stille op, var vi ikke aklimatiserede til 35 graders varme, men blev slået ud og kom i opsamlingsheatet. Svenskerne forspgte at overtale danskerne til at n6jes med en 2. plads i
semifinalen, idet svenskerne så havde en bedre chance, men uden
resultat.
I finalen blev danskerne n¡. 3 efter Tlskland og Ungarn, men
foran russerne, som havde slået os ud i indledende heat.
Arne landede i København, som første hjemvendte medaljetager
fra OL kl. 7 om morgenen og tog derefter toget mod Jylland, men
i Odense blev han kaldt ud af toget og fik besked om at returnere
til København, hvor Nina sarlmen med Frede Jakobsen, som var
den lykkelige indehaver af en egnet bil til formålet, og Th' Livbjerg, fra Struer ldrætsforbund, var ankommet fra Struer. Formanden for Dansk Idrætsforbund, Claude Vincent var mØdt frem med
blomster, og derefter gik turen til Tivoli med spisning på Divan 1.
Efter ankomst til B&O ved Struer, gik turen med Svend Christensen (tidligere K-2 makker) i spidsen med Idrætsforbundets fane
foran Jernbaneorkesteret igennem Struer til Rådhuspladsen, hvor
borgmester Husted og mere end 10(X) mennesker bød velkommen.

Efter OL trappede Arne ned på træningen, han begyndte at bygge
hus og havde derfor ikke så megen tid til roningen. Alligevel blev
meget af tiden brugt i Kajakklubben, og i 6L lavede han et flot
come back ved DM, hvor han fik 3 guldmedaljet. I 62 fik han 2
guldmeãaljer ved DM.

Sden har Arne altid været fast medlem i Struer Kajakklubs bestyrelse, hvor han har fungeret som formand fra 1957-64 og igen fra
IVTL:7Z. Ialt har han siddet i klubbens bestyrelse i 35 är.
lE77 fik han overrakt >Gl. Drenge<'s lederpokal ogiIVTS modtog
han forbundets sølvnål for godt klubarbejde. I 1990 modtog han
Struer Idrætsforbunds lederpris. Vi har spurgt Arne, om han ville
have gjort det anderledes idag, men han svarede: >Nej da, det har
været skønt atprøYe at ro til et OL, al træningen og besværet ville
jeg uden attøve et Øjeblik gøre om, hvis jeg kunne, det har været
det hele værd<.

Arne vandt:

OL 1brorrce.
NM2guld, lbronce.
10 danske mesterskaber
10 jyske mesterskaber.

Klubhusbyggeri.

Matr. nr. 2 KN, Strandbjerggaard Hovedgaard Humlum Sogn,
med postadresse Fjordvejen 10 B, Bremdal, 76ü) Struer må være
den helt korrekte beskrivelse afStruer Kajakklubs placering i dag.
Her råder klubben i dag over 2L3 m2 bygninger bestående afværksted, bådrum, toilet, herreomklædningsrum, dameomklædningsrum m/ eget toilet, gangareal (m/ pagajreol), kpkken og opholdsrum.
Men det hele startede et helt andet sted.
Under den stiftende generalforsamling på Schou's Hotel den24.
marts 1941 blev man ikke alene enige om at etablere en kajakklub,
men i klubbens velbevarede protokol kan man liæse: >Med hensyn
7'.1

til Kajakhrs

enedes man om at søge tilladelse hos Fredningsnæv-

net til at bygge et kajakhus på østsiden af Vrald Odde, da dette
sted var bedst egnet til formålet<.
Det område, man havde udset sig, tilhørte Carl Jensen, Overhoved Teglværk.
Allerede den 31. maj 1941 stod >KAJAKHUSET< færdigt, og den
1. juni holdt man standerhejsning og indvielse.
På grund af pladsmangel blev det på generalforsamlingen den 19.
oktober 1!X1 vedtaget at ekskludere >Holstebro-roerne<, og alleredei42 drøftes den første udvidelse afklubhuset. Endvidere skal
medlemmer med 2 kajakker betale dobbelt kontingent i tilfælde af
pladsmangel.
En mindre udvidelse af huset bliver gennemført i 1942 for at give
plads til en nyanskaffet >tomands-kajak<.
Un<þ¡ eftg¡ärsgg4eralfo¡samlin gen i 44 bliver der, under 11ve¡!qelt< drØftet muligheden for at flytte klubhuset fra V¡alden til Breumdal (som det hed dengang). Den 30. november 1944 aftroldtes
den generalforsamling, hvis resultat betØd, at klubben i dag ligger
på en af de bedste pladser i Limfjorden.
Begrundelsen for Ønsket om flytning til Breumdal var, at man her
havde fået stillet en grund vederlagsfrit til rådighed. Grunden tilhørte >herr fabrikant Nielsen< (Louis Sommer Nielsen), og her
var der bedre tilkørselsforhold, samt mulighed for senere at få indlagt vand og el. Endvidere var man af den opfattelse, at der også
var bedre træningsforhold på vandet.
Tilladelse til placering af huset blev hurttgt givet af Humlum Sogn,
men vi skal helt frem til oktober 1945,1ør Fredningsnævnet har
færdigbehandlet sagen.
I forbindelse med fl¡ningen og genopstillingen af huset drøftes en
udvidelse af huset, som dog p.g.a. pengemangel ikke bliver til
noget.
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august 46 >luftes< planer om et nyt klubhus opf6rt i sten og med
lokaler på 1. sal. Det blev ved snakken, og i stedet vedtager man
at kØbe et lysthus for 1.7ü) kr. Huset blev købt af Bech Hald,
og prisen blev kun 1.500 kr. Dette lysthus dukker senere op
som redskabsskur på Kilhavnen i Struer. Huset er endda blevet
foreviget gennem akvarelmaleri malet af Wilhelmina Nell Rommel, datter af den tyske feltmarschal von Rommel. Så vidt vides
findes denne akvarel stadig i privat eje i Struer. Vand og elektrici
tet er det endnu ikke blevet til, men i 1948 anskaffedes dog et
V/.C. (formentþ tgrkloset).
I begrundelsen for den gennemfgrte flytning indgik bl.a. vederlagsfri benyttelse af grunden. Som bekendt er der ingen træer,
der vokser ind i Himlen, og i september 1949 foianger herr.
Nielsen 100,00 kr. om året i leje for grunden. Foruden at blive benyttet af kajakroere, så blev klubbens lokaler også i en periode
stillet til rådighed for medlemmerne af atletikklubben. Den 26.
marts 1949 kan man i Struer Socialdemokrat læse, >atletikklubben
>KILEN( går spndag formiddag i gang med træningsarbejdet på
det ny stadion. Kajakklubben har velvilligt stillet lokaler til rådig-

I

hed, så der er plads til omklædning<.
der for den nette sum af 625 kr. installeret

I august 1950 bliver

klubben.
I 1952 indrettes bruserum

þi

i forbindelse med herrernes omklædtil 1980 inden damerne får

ningsrur¡ vi skal desværre helt frem
eget bruserum.

Rent bygningsmæssigt har klubben været inde i en rolig periode,
og først i 1958 begynder behovet for istandsættelse og udvidelse at
melde sig.
Der tales om at lade klubhuset pudse udvendigt, men disse penge
spares dog, og man ændrer planerne til at lade opføre et klubrum
(1. sal) ovenpå båderummet.

grund af den netop afsluttede udvidelse, var kassen tom. Der var
derfor ikke anden udvej end at rette henvendelse til kommunen
om hjælp.

Grunden var oprindelig planlagt til at skulle være på 2.500 ! alen
til 3,00 pr. alen. I juli måned reduceres grunden til 2.000 -l alen,
og sagen går herefter i orden. I marts 1961 underskrives lånedokumentet, og klubben er hermed blevet >prioritetsbestyrer<.
En grundig gennemgang af bygningerne i 19f6 afslgrer flere fejl og
mangler, lþesom klubben er ved at være for lille. For f6rste gang
nedsættes derfor et byggeudvalg (Mogens Makholm og Claus Zachariassen), som skal undersøge mulighedeme for en udvidelse af
klubben.

I Struer Dagblad kunne man den 16. august
Det gamle klubhus ved Bremdal strønd.

Det tidligere installerede bad fonynes nu med flaskegas, hvilken
luksus! Man har dog stadig en koldvandsbruser udenfor bygningen. Denne fjernes først i 1980.
Uden dog at være helt færdig (arbejdet er i vid udstrækning udfprt
af Arne Hgyer, der også skulle træne med henblik på udtagelse til
OL i Rom) indvies overbygningen i forbindelse med standerhejsningen i foråret 1960.
Sundhedsmyndighederne får nu >kik< på klubbens toiletforhold.
Endelig godkendelse af klubhuset blev derfor først meddelt efter
nedgravning af en septictank.
Det skulle dog senere vise sig at endnu st@rre problemer var under
opsejling. Klubbens lejemål bliver sagt op, idet hele grundarealet
skal udstykkes (se matrikelkortet). Den 1. maj 1,960 aflroldes krisemØde i klubben, man er enige om at købe grunden, men på

1967 læse, at >Kajakklubben har fået for trange forhold, og nu er en udvidelse af klubhuset planlagt og skal søges gennemført snarest muligt.
At der skulle gå endnu 10 år fpr planerne eller dele heraf kunne
gennemf6res, havde nok ikke engang de største skeptikere troet'
men ikke desto mindre blev det tilfældet, hvilket de efterfglgende

afsnit vil fortælle mere om.
Den 25. november 1967 blev der ellers aflroldt et vigtigt og meget
optimistisk bestyrelsesmpde i >KYSTENs PERLE< (et sommerhus i Bremdal tilhørende nu afdøde læderhandler H. Husted). Til
dette mØde var også indbudt Th. Livbjerg, der kunne vejlede
klubben omkring div. tilskuds- og lånemuligheder. Et skitseforslag
blev drøftet, kloakeringsprojekt i Bremdal indgik også i debatten
samt en anspgning til Fredningsnævnet. der var endvidere en stor

optimisme at spore omkring mulighederne for medlemmernes
egen arbejdsindsats. Alle var enige om, at nu var tiden inde til at
tage fat.

Allerede der'2l. december samme år kan man i Amts-Bladet læse,
at Struer Kajakklub låner 15.ü)0,00 kr. over L0 år af Dansk Idræts
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Forbund, og at der den 20. december 1967 er bevilget kommunegaranti for lånet.
Men nu begynder der at komme >>sand i maskineriet<. Den 5.
marts 1968 kommer der afslag på den anspgte byggetilladelse, idet
Ringk6bing Amts Fredningsudvalg er imod klubbens ønske om at
bygge i2 etaget.
Ved efterårsgeneralforsamlingen er der endnu ikke opnået byggetilladelse, og i december måned tager byggesagen en helt ny
drejning.
Nu omtales Kajakklubben og Roklubben som mulige naboer.
Borgmester Aage Hauskov anbefaler en fælles byggetilladelse og
vil underspge muligheden for at fl¡te Roklubben til Biemdal, idet
den nuværende placering er ved at være noget indeklemt.
Der skimtes nu en mulighed for at gennemfgre Kajakklubbens
egne byggeplaner. Problemet kan formentlig l6ses ved, at klubben
eller kommunen køber den tilstØdende grund nord for klubben.
Men også disse planer forkastes i Fredningsnævnet. der fremlægges nu et forshg til en samlet plan vedr. et byggeri i samarbèjde
med Roklubben.
Næste gang byggeriet omtales i dagspressen er den 9. juni L969, og
nu hedder det, at Struer Roklub og Struer Kajakklub's nye byggeri på 720 m2 ventes påbegyndt i foråret In\. Et skitseforslag er
udarbejdet med et kældem¡m med robassin, to bådeafdelinger, og
mellem dise planlægges et stort fællesrum evt. med en foldevæg.
I april måned 1970 er de forelgbige byggeudgifter opgjort til ca.
500.000 kr., og planeme ændret til to symetriske klubber på ialt
650 m2.

Man håber nu på at kunne komme igang til efteråret.
Formentlig p.g.a. div. tilskudsmuligheder er der nu kommet en
helt ny ejerkonstruktion på tale, idet der arbejdes med planer om
at etablere en selvejende institution, der lejer lokalerne ud til de
to klubber.
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Byggeplaner og vedtægter for en selvejende institution fremlægges
på efterårsgeneralforsamlingen, hvor de godkendes.
I juli måned vurderer Struer Dagblad situationen således: >Forholdene i Kajakklubbens hus ved Bremdal er vel ikke de bedste,
men hvor der er hjerterum, er der også husrum. Roerne hygger sig
så godt som muligt, og mange af de unges forældre åbner ofte
hjemmene for de unge på træningsafteneme, så når der er for
koldt i klubhuset, samles man privat. Det har sikkert været medvirkende til det gode kammeratskab, som findes i klubben.
I 1971 synes byggeplanerne helt at være gået i stå, og som begrundelse oplyses overfor medlemmerne, at kommunen for tiden er
helt uden penge.
Et tidligere næret håb om, at kunne fejre 30 ån jubilæum i byggeriets tegn bliver således ikke til noget. Jubilæet bliver slei ikke

markeret.

Forskellige reparationsopgaver igangsættes i stedet. I oktober
1971 foreslåes, at man træder ud af det etablerede byggesamarbejde med Roklubben, og selv forbedre klubben og evt. udvide
bruserummet og toilettet (der er stadig kun et bruserum og et
toilet.
Den bestående vejf6ring ændres 11972. Det er nemlig således, at
tilkørslen til klubben i mange år er foregået tværs over matr. nr.2
LE, der er en ubebygget grund (senere købt og bebygget afBent
Madsen).

I

1969 var det på tale, at klubben, ved kØb

af den tilstødende

grund, kunne opnå byggetilladelse. Dette evt. k6b graves nu frem
af mølposen og behandles påny i 1973.
Gennem dagspressen fremgår det nemlig, at Roklubben snart skal
væk fra havneområdet, og man vil derfor genoptage det skrinlagte
samarbejde omkring et fælles byggeri.
Det kommer nu frem, at nabogrunden vil koste 16.000 kr. Men
der udover sker der ikke andet.

Under forårsgeneralforsamlingen i 75 drøftes det påny (for hvilken
gang er der nu ikke længere nogen, der har styr på) byggeplaner,
køb af nabogrund og finasiering m.m., uden at der dog kommer
noget konkret ud af drøftelserne.
I september opfordres klubberne af Byrådet til at forhandle om
muligheder for et fælles byggeprojekt.
Roklubben synes dog at være noget tilbageholdende, hvilket
måske kan skyldes manglende oplysninger fra kommunen og
Holstebro-Struer Havn angående erstatning eller lign., for den
indirekte forflytning af klubben og deraf fplgende merudgifter.
Hans Hansen vil derfor genoptage forhandlingerne med kommunen angående klubbens eget byggeri.
| 1976 lorctages mindre korrektioner af tegningerne, idet kontrolopmåling har vist, at et hjØrne af klubben vil komme ind over skellet til nabogrunden.
I juni måned besigtiges klubben af repræsentanter fra Fredningsmyndighederne. Det bliver i den forbindelse oplyst, at man vil acceptere, at overbygningen må forblive uændret i 10 år endnu.
I oktober kan man begynde at indsamle tilbud på håndværkerarbejdet vedr. 1.. etape af nybygningen.
Løftet om den mulige bevaring af en del af klubben incl. L. sal må
være udgangspunktet for gennemfprelse af en del vedligeholdelsesarbejder i foràret 1977 .
Under det faste punkt på generalfonarrlingen >byggeri< omtales

et tilskud ûa Tipsmidlerne på 15.000 kr. samt tilskud efter kr. til
kr. princip fra Struer kommune.
Den 4. oktober 1977 aftroldes en ekstraordinær generalforsamling,
hvor bestyrelsen bemyndiges til at sælge grunden til Struer kommune, samt indgå en langvarig lejekontrakt vedr. samme grund.
Nedbrydning af den nordlige del af klubben gennemfgres lprdag
den 15. oktober 1977 ,næsten 10 år efter byggemødet i >KYSTENs

PERLE<.

Gennemførsel af et klubhusbyggeri er en meget alvorlig sag for enhver klub, og det må anses for almindelig kendt, at det kan slide
hårdt på en bestyrelse, og i de værste tilfælde føre til splittelse.
Struer Kajakklub's 1. byggesag i nyere tid var derfor heller ingen
undtagelse, men selv om der under byggeriets forløb var flere
mindre sammenstØd i klubben, så holdt man sammen og løftede i
fælles flok.

Allerede på et bestyrelsesmøde i december 1997 aftales, at Arne
Hpyer skal begynde at se på tegningerne til 2. etape.
I-ørdag den 8. april 1978 aftroldes den officielle indvielse af 1.
etape (byggepris 1.13.873 kt.), og glædeligt for klubben, mødte en
hel del op i det meget flotte forårsvejr.
Nu havde man et stort båderum, og havde nok bl.a. på grund af

byggeriet svigtet området >vedligeholdelse og indkøb af nye
både<. Der var således for første gang i klubbens historie rigeligt
med bådeplads. Det var derfor ekstra glædeligt, at Gerhard Søren-

sen fra STRUER KAJAKBYGGERI samt HANDELSBANKEN havde forudset dette, og derfor i forbindelse med indvielsen
skænkede henholdsvis en ener- og en toerkajak.
Der nedsættes 1979 et tremandsudvalg, (Arne var

i

jo allerede

igang) bestående af Ame Hgyer, Henning Arriens og Peer Stakroge, som skal forberede 2. etape afbyggeplanerne.

I

forbindelse med godkendelse afbyggeregnskabet, som aflægges
overfor generalforsamlingen i oktober 79, kan byggeudvalget fremlægge et nyt byggeprojekt, der godkendes, og skal være grundlag
for div. anspgninger, som straks skal udfærdiges.
På et bestyrelsesmøde i begyndelsen af 1980 drøftes en henvendelse fra kommunen, idet man her ikke helt har glemt de gamle
planer vedr. fælles byggeri med Roklubben. Henvendelsen skal
formentlig betragtes som et godhjertet forspg på at holde de samlede byggeudgifter (for kommunen) nede. Da der er tale om en ret
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væsentlig beslutning, enes man om at afitolde et medlemsmøde
ang. evt. afslutning afbyggeprojektet med et fællesbyggeri.
Et medlemsmgde gennemfpres straks i februar måned, og det tager ikke ret lang tid at nå til enighed om at >bygge alene<. Endvidere er der flere medlemmer, som stadig mener at kunne spore en
vis passivitet fra Roklubbens side (man har formentlig endnu ikke

fået afklaret erstatningsproblemet vedr. fraflytning fra havnearealet). Kajakklubbens medlemmer har mod på at komme igang, og
nedrivning af den resterende del af den gamle klub skal påbegyndes snarest muligt.
Der lægges denne gang

op til en endnu stØrre arbejdsindsats fra
medlemmernes side, idet bl.a. prisudviklingen og div. tilskuds- og
lånemuligheder gør dette absolut n6dvendigt. Det var derfor
nogle stolte medlemmer, som den 27. september 1980 kunne modtage de mange gæster i forbindelse med indvielsen af 2. og indtil
videre sidste etape.
Den sarrlede byggepris for denne del af klubben blev 211.343 kr.
Det kan i den forbindelse oplyses, at der var bugetteret med
210.000 k¡. Denne fine overensstemmelse sþldes gennemfgrelse
af div. nedskæringer og besparelser, endvidere blev anskaffelse af
inventar sparet væk.
Det h@je aktivitetsniveau i klubben har gennem de senere år, gjort
det nØdvendigt, i vinterhalvåret at benytte klublokalet til værksted. Dette var bl.a. medvirkende til manglende mulighed for at
arrangere klubaftener, og det betØd samtidigt et ualmindeligt
hårdt slid på klubrummet. Der har aldrig tidligere været tale om en
3. etape, men dette var nu hgjaktuelt.
Der blev derfor i 1987 lavet en skitse over en mulighed for opf¿relse af en tilbygning til den bestående klub, samt et rimeligt fornuftigt byggebudget.
Sagen forelægges på generalforsamlingen i oktober 87. Det medfører en del diskussion, idet der var delte meninger vedr. stØrrelse,
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økonomi og omfang af eget arbejde, men alle var dog enige om, at
der måtte gøres noget for ikke helt at spolere klubrummet.
Der ans6ges om byggetilladelse, tilskud fra kommunen og Tipsmidlerne m.fl.
På et bestyrelsesmØde den 28. januar 1988 enes man om værkstedets endelige stØrrelse (10 x 3,6 m). Det bliver dog samtidigt oplyst, at Struer Kommune har bevilget 10.000 kr., men at der endnu
ikke er kommet svar fra tipsmidlerne m'fl. Der indhentes tilbud
fra flere håndværkere.
Sagen forelægges på generalforsamlingen, hvor det må konstateres, at det halter med den økonomiske side af planen. Der er endvidere delte meninger om, hvor meget medlemmeme selv kan

klare rent arbejdsmæssigt. Der bliver talt om optagelse af lån
m.m., men den optimistiske del af de fremmødte presser på for at
få igangsat byggeriet, bl.a. ud fra den betragtning, at vi har gjort
det før, så kan vi også gØre det þn.
En bevilling fra Tipsmidlerne på 25.000 kr. giver fornyet håb om at
projektet kan realiseres. Alle pessimister bliver gjort til skamme,
det lykkes at gennemfgre en god rosæson samtidig med opfgrelse
af tilbygningen, og den 17. september 1988 kan man påny holde
indvielsesfest i Strue¡ Kajakklub (byggepris m.'i.12,75 kr.). Selv
om byggeriet var afsluttet, så var det dog ikke tilfældet med den
økonomiske side af sagen. Der var modtaget gaver fra bl.a. KN

TAGDÆKNING, KRF. DANMARK m.fl., samt indsamlet

penge blandt medlemmerne, men først ved klubbens juleafslutning falder de sidste brikker på plads, og det sker ved modtagelsen
af en check fra BRF på 10.000 kr.

Tog 1. etape af klubhusbyggeriet lang tid,

så

kan det oplyses, at

der gik nøjaglig 1 år og 10 dage fra den første drøftelse vedr. værkstedsbyggeriet, og indtil indvielsen kunne holdes. Det er således
glædeligt endnu engang at kunne konstatere, at Kajakklubben er

omgærdet af personer med gåpåmod og fantasi m.m., men vi er
ikke færdige endnu!
I oktober måned 1988 bliver der fremsat forslag om flytning af
køkkenet til mødelokalet, som i mellemtiden er blevet indrettet til
>hyggerum<. Dette rum er dog ikke blevet benyttet særligt meget,
og da det egentlige klubrum efterhånden ved mange lejligheder er
ved at være for lille, anbefaler besfyrelsen sagen, da den kan gennemføres uden større udgifter for klubben, idet Støtteforeningen
har lovet at hjælpe til. Primos motor i sagen er endnu engang Arne
IJøyer, der ved hjælp af Peer Stakroge i løbet af kort tid får flyttet

køkkenet og dermed udvidet klubrummet. Det viste sig meget
hurtigt atvære en særdeles fornuftig dþosition til glæde for alle i
klubben.

Klubbens udendørsområde er heller ikke blevet forsØmt, og da
klubben sommeren 1989 bliver foræret et stort parti fliser, blev der
þn taget fat med udvidelse af flisebelægningen ud for klublokaler
og bådhal. Véd samme lejlighed blev bådstativerne rykket en del
væk fra bygriingerne, hvorved der blev mere plads til udendørsborde, som stod som det næste på ønskesedlen. I foråret 9() lykkedes det at skaffe 2 udendørsborde med påsatte bænke.

Det var så historien om den bygningsmæssige udvikling i Struer
Kajakklub, men hvorledes dette har kunnet klares samtidig med
den alm. drift og økonomiske fremgang, vil jeg afsløre i næste
afsnit.

Klubbensøkonomi m.m.
Desværre er der i dag alt for mange idrætsledere, som må beskæftige sig med >papirarbejde<, herunder fremskaffelse af de økonomiske midler, for at kunne drive den klub, man nu engang er engageret i, i stedet for blot at kunne koncentrere sig om det væsent-

lige, nemfig sporten.

I Struer Kajakklub's formåþaragraf står der:
>Klubbens hovedformål er at fremme interessen for kajaksport.
At skaffe kajakroere husrum til deres kajakker, samt ved forskellige arrangementer som rostævner, fælles langture og lign-, at
bringe klubbens medlemmer i kontakt med andre kajakinteresserede<.
Det i indledningen anfprte gælder til dels også for Struer Kajakklub's ledelse gennem årene, men ledelsen har dog stort set altid
bestået afaktive roere, der udover ledelsesarbejdet, også har formået at aße tid til at træne selv, samt deltage i kajakstævner m.m.
Ved indgangen til jubilæumsåret kan man dog konstatere, at klubbens Økonomi er rimelig god, og jeg vil i det efterfplgende forspge
at opsummere, hvorledes man er kommet så vidt.
Ud over at have travlt med etablering af klubben samt opfpre
klubhus m.m., så var der også medlemmer, som havde overskud
til at forestå en >Bortlodning<(, som det blev kaldt dengang. Præmien var 1 kajak, som blev vundet af en >holstebroer<<, nemlig te-

lefonmontør Femhøj.
Overskuddet ved denne bortlodning blev straks anvendt til nedbringelse af den opståede gæld hos BENDD( for materialer til
klubhuset.
Selv om vi tidsmæssigt befinder os midt under 2. verdenskrig, må
der alligevel have været lidt penge blandt folk, for allerede i 42
gennemf6res påny en >Bortlodning< med et overskud på ca. 300

kr.
december 1943 lorøger man sþ med noget nyt, nemlig >HØNSESPIL< på Schou's Hotel, også denne idé gav overskud.
Om forventninger om krigens snarlige afslutning har spillet nogen
rolle, kan der kun gættes på, men det lykkedes i hvert fald i 1945 at
indsamle 350 kr. til anskaffelse af en tomandskajak. I august 1945
udløses den fgrste (og heldigvis ikke den sidste) kommunale bevilling, idet der ydes 500 kr., som hjælp til flytmng af klubhuset.

I
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Forud for MORTEN's AFTEN i 1946 aflroldes et >Gåse- og andespil<.
Man har endnu ikke overvundet de økonomiske problemer, som
opstod i forbindelse med fl¡ning af klubhuset samt anskaffelse af
>lysthuset< (se,under aßnittet om byggeri), så derfor afholder klubben for fgrste gang bal i >FOLKETS HUS<, dette sker i 1948.
1948 er et meget aktivt år, der holdes >Bortlodning<, andespil og

bal. Det er samtidig olympiadeår, og ved Frederik Kobberups
hjemkomst modtager han af Struer byråd 500 kr. til klubben.
Denne pengegave for@ges dog med2ü) kr. fra en anonym giver'
Opfindsomheden har været stor for at klare klubbens'drift, eller
også har medlemmerne ud over at være sportsinteresserede også
været kulturelle, for den 4. marts 1.949 aftroldes koncert med VINSTRUP OLESEN OG HANS ORKESTER.
I fortsættelse af opfindsomheden i 1949 fors6ger man i februar
1950 at aürolde karneval på GRAND HOTEL.
1950

var romæssþ et godt år, hvor klubben får 3 mand med til
stadig til, så derfor anangeres >Vand-

VM, men penge skulle der

sjov i Havnen<, indtægten herfra består af salg af sympatimærker.
Der ud over afholdes såvel >Gåsespil<< som >Andespil<.
Om det sþldes held eller dygtighed kan ikke afgøres, men så at
sige alle arrangementer har indtil nu givet overskud, men en forestilling med hypnotispren ,VALDOSA< gav dog et underskud på
3(X) kr., som dog til dels rettedes op ved et efterfglgende bal.
Ved hjemkomsten fra VM i København er kommunen påny klar
med en pengegave på 500 kr.

Äret

1950 afsluttes med nytårsbal på STIGAARDS

HOTEL af-

holdt i samarbejde med Svømmeklubben.
De sportslige resultater i L950 gjorde det muligt, at tegne passive
medlemmer i foråret 1951 for ikke mindre end 350 kr. Penge var
der dog også brug for, idet den livlige aktivitet i klubben naturlig-

vis bevirkede en vis slidtage. En ansøgning til kommunen om
hjælp til istandsættelse af klubben blev honoreret med 5fi) kr.
I perioden 52 -56 ser det ud til at klubben rent økonomisk har kunnet klare sig, men i oktober 56 aftroldes påny andespil for at supplere klubbens indtægter.
I L957 lykkes det for første gang at få del i >Tipsmidleme<, idet
klubben bevilges 500 kr. til hjælp til anskaffelse af en toerkajak.
Afvikling af JM i 57 giver klubben et overskud på 314 lç.
Selvom den gennemfgrte udvidelse af klubben i59160 delvist finacieres af et tilskud fra >Tipsmidlerne< på 1.500 kr. samt et lån på
1.000 kr, så må man for første gang til at sælge en kajak for at
skaffe penge til klubbens almindelige drift. Problememe kommer
sjældent alene. Klubben bliver >presset< til at kØbe grunden, og
penge er der ingen af. Det lykkedes heldigvis ved kommunens
hjælp at erhverve grunden for 6.000 kr.
Klubbens fortsatte eksistens var sikret, noget andet var dog også
helt utænkeligt al den stund, at vi befinder os i et OL år, hvor det
næsten varsikkert, at klubben ville blive repræsenteret.
På gund af den noget betrængte økonomi må man undlade at festligholde klubbens 20 års jubilæum.
I 1963 misþkkes et fors6g på at arrangere Tivoli. P.g.a. afslag på
anspgning om en egnet plads, må ideen opgives.
Hvis du, som læser er ved at være træt af indholdet, der gennemgående handler om manglende økonomiske midler, så er der ikke
noget at sþe til det, men jeg mener dog du bør fortsætte, ligesom

klubbens frivillige ledere altid har gjort det, for problemer er til

for at skulle overvindes.
I forbindelse med klubbens 25

Tivoli,

års jubilæum får man tilladelse til et
som indbringer klubben 4.000 kr. Et jubilæumsbal afvikles

med beskedent overskud.
Ud over bal på >Folkets Hus<<, senere døbt om til Teglgården (i
dag påny Folkets Hus), forspger man sig også med sommerbal på
25

Toftum Bjerge, men da indtjeningen er alt for lille, beslutter man

definitivt at stoppe hermed.
Penge skal der

til, og derfor forsgges i

1969 med et tombola på

Rådhuspladsen.

I klubbens regnskab fo¡ t969170 indgår noget, der formentlig bPr
betegrles som en ekstraordinær indtægt, idet der indtægtsf6res
1.000 kr. som reklameindtægt vedr. B&O logo på klubbens firerkajak.
I perioden 1969 - 7l har klubben med jævne mellemrum aftoldt
pladespil på Teglgården, men da der il97'J. opstår problemer med
fordeling af >de gode dage< på Teglgården, vælger bestyrelsen at
afstå fra at holde flere pladespil.

Ved hjælp af et Tivoli forspger man i l97L at rette op på 6konomien, men der bliver desværre meddelt afslag på anspgningen om
tilladelse hertil.
| 1972 lorsøges med en ans@gning til >GAMLE DRENGE< om
hjælp til køb af møbler. Når nøden er størst, er hjælpen næÍnest,
der bevilges 1.000 kr.

bens arbejde, men den kendsgerning, at et gennem flere år planlagt byggeri snart skal påbegyndes, vi skriver mtl977.
Det er ikke muligt at nævne alle, som på en eller anden måde har
bidraget til byggeriets gennemfprelse, men en del afpengene kom
dog fra >Tipsmidlerne<, Struer kommunq Sparekassen' Handels-

banken, Den danske Bank, Andelsbanken, Vestjysk Bank, Bendix og igen viste >Gamle Drenge< sig fra den gavmilde side. En
indsamling blandt medlemmer m.fl. gav dog også et pænt belpb.
Byggeprisen for 1. etape kunne opgøres til 113.873 kr.
Modtagne pengegaver ved indvielsen hensættes til2. etape.
Det Økonomiske startgrundlag for 2. etape bliver tidl. omtalte
pengegaver, salg af 2.5fi) lodsedler, der indbringer 5.%2,95 kr.
samt en pengegave fra SDS Struer på kr. 5.000. Afholdelse af Tivoli på pladsen ved Park Allé indbringer 4.500 kr. Der var således
skabt et godt økonomisk udgangspunkt for 2. etape afbyggeriet. I
/wigt en af pìgerne længe savnet udvidelse, idet netop dameomklædningsrum indgik i denne del af byggeplanerne.
Den samlede udgift til færdiggørelse af klubhusbyggeriet blev

En ny støtteorganisation har set dagens lys, og i regnskabsåret

211.343,20kr.

IW3l74 indtægtfgres kr. 200 som tilskud fra BUS (Børne- og Ungdomsfonden i Struer).
I perioden fra sæsonafslutningen i1972 ogfrem til sommeren 1-975
ser det ud, som om klubben har befundet sig i et dødvande, men
fornyet tilgang af medlemmer resulterer i en mærkbar mangel på
redningsveste. Ved hjælp af tilskud fra Sparekassen samt foreningen >GAMLE DRENGE<, lykkes det at skaffe nye redningsveste. Som det desværre en gang tidl. er sket, tilføres klubben likviditet ved på ny at sælge ud af bådstanden.

1981 påbegyndes en ny aktivitet i klubben, idet man forspger at
gennemfpre langdistancelpb i kajak, nemlig >VENø RUNDT(.
I-6bet anangeres af to grunde, dels en sportslig udfordring, men
også med mulighed for økonomisk gevinst til følge. Overskuddet i
1981 bliver 1.199 ,20 kr. , bl. a. takket være flere sponsorer m. m.
Ved hjælp af flere besparelser lykkedes det at overholde budgettet
ved2. etap, idet der var regnet med en samlet pris på 210.000 kr.
Hjælp til inventar fik klubben dog af Y's Mens Club, derbevilgede
500 kr. samt en gave fra den nyoprettede Stptteforening.
Der mangler dog stadig en del inventar og service m.m., og i 1982
modtager klubben 1".00 kr. fra LIONS District 106 B, Danmark,
som hjælp hertil. Langdistanceløb gennemfgres påny med overskud.

Endelig i 1976 þkkes det klubben at arrangere et Tivoli med et udbytte på 5.100 kr. (beløbet hensættes straks til byggeriet).

Nu er det ikke længere de mindre pengesorger, som præger klub26

I

Desuden arrangeres i 1982 >Bamsetombola< i forbindelse med
Byfesten, overskuddet bliver så pænt som 3.336,50 kr.
I 1983 tilføres klubkassen midler fra Støtteforeningen, Gamle
Drenge ogBUS samt igen overskud på >Veng Rundt<.
Det er en kendsgerning at kajaksporten ikke har mange indtægtsmuligheder, men ved hjælp af overskud på kajakløbet >Venø
Rundt<<, gaver fra Stptteforeningen og BUS kan kassereren få det
til at løbe rundt. Det skal dog også nævnes, at tilskudsordninger
fra Struer kommune (driftstilskud og medlemstilskud) jo gennem
årene har været en uvurderlig økonomisk hjælp. Beløb der gennem tiden er tilgået klubben herfra, har jeg undladt at opremse,
men jeg tror, det er klart for alle, at uden økonomisk bistand fra
det offentlige, vil det slet ikke være muligt at drive en klub, med
mindre medlemmerne ville være i stand til at acceptere urimeligt
hgje kontingenter.
I de efterfplgende år er det stort set de samme indtægtskilder, der
gør det muligt, dels at holde et rimeligt højt aktivitetsniveau, og
samtidig holde kontingentet nede.
Kajakroerne i Struer har altid været aktive og villige til at gøre en
indsats for klubben, samt været i stand til at finde på noget nyt. I
forbindelse med Byfesten i 1987 opfandt man noget helt nyt
(måske afledt af AK KILEN's Z timen løb på rullebånd under
STRUER MESSEN). Der blev udlagt en bane i havnebassinet,
hvor 6 roere ville ro uafbrudt i24 timer, således at der hele tiden
var en mand på vandet, der blev fundet sponsorer til de enkelte

roere. Dette indbragte sammen med andre gavebeløb

i

alt

2.148,50. Detbçr samtidig nævnes, at der blev roetZT'Lkm.
At man går igang med endnu en tilbygning er, som tidl. nævnt ikke
udtryk for, at man har for mange penge, men den kendsgerning, at
reparation af både gennem længere tid har fundet sted i klublokalet, hvilket var en uholdbar lpsning. Den 17. september 1988 afsluttes byggeregnskabet for værkstedsbyggeriet, der i alt kom til at

koste f).112,75 kr. Finansieringen heraf er bl.a. sket ved gaver fra

Krf. Danmark, KN Tagdækning, Struer kommune, medlemsindsamling og Tipsmidler.
Som en stor kærkommen gave modtog klubben i forbindelse med
den traditionelle juleafslutning, en check fra BRF på 10.000 kr.,
hvorved et underskud blev dækket ind.
Efter gennemførelse af 3 byggesager samt alm. vedligeholse af 9vrigt materiel, opstod nu et nyt behov. Der havde gennem længere
tid været problemer med at få transporteret de mange både til
stævner rundtom i landet, hvorfor projekt >trailer< blev igangsat.
Mange muligheder blev unders/gt, men blev stort set alle forkastet p.g.a. pengemangel. Det afholdt dog ikke medlemmerne fra at
arbejde videre i håb om, at også denne opgave måtte kunne løses.
Et besøg i sommeren 1989 af LIONS District 106 B, Danmark
medførte en pengegave på 2.000 kr., som sammen med en reklameaftale med Handelsbanken gav et optimistisk startgrundlag for
anskaffelse af en bådtrailer. .A.rets overskud ved >VenØ Rundt<
blev overført til den planlagte nyanskaffelse, og da Støtteforeningen var rimeligt godt kgrende, blev der også herfra givet tilskud til
anskaffelsen. Endnu et par reklamer kom i stand vedr. traileren,
og et længe næret @nske kunne så gå i opfyldelse, og bl.a. ved
hjælp af aktiv indsats under trailerens opbygning hos leverandøren, kunne prisen holdes nede på 16.000 kr. Det var mange penge,
men det skulle hurtigt vise srg atvære en god investering, idet interessen for at deltage i stævner har været stærkt stigende, så selv om
det gik hårdt ud over klubkassen, og andre ting blev sparet bort, er
alle enige om, at beslutningen om købet var helt korrelf.
Klubben slikker stadig de økonomiske sår efter div. byggesager og
traileranskaffelse m.m., men bestyrelsen og medlemmerne ser dog
optimistisk på fremtiden. Der er endda blevet penge til at få overdækket brændestablen, hvor også græsslåmaskinen opbevares.
Men intet kommer af sþ selv, så medlemmerne må udover at beGamle Drenge, Støtteforeningen,
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tale et passende kontingent også hjælpe til med lidt af hvert, idet
økonomien ikke tillader de store udsving, men der har ikke så vidt
vides været problemer med at få en hjæþnde hånd, når der er
blevet givet signal til klubarbejde, det være sig fra forårsrengØnng,
reparationsopgaver o.lign., så har både medlemmer og familiemedlemmer altid vist sig villige til at yde den ngdvendige bi
stand. Såvel fællestræning, ture til stævner o.lign. samt fællesskabet
omkring opgaverne til lands har givet et rigt klubliv og et godt
kammeratskab i klubben. Dette er formentlig også en medvirkende årsag til at vi (synes vi selv) nok ser flere forældre og andre
familiemedlemmer i klubben, ikke alene når der foregår specielle
arrangementer, men også i det daglige, end man oplever i mange
andre klubber.

Stgtteforening.
Som en naturlig l4lge af foregående afsnit, der for nogle læsere
formentlig har været en rimelig kedelig gentagelse år for år, idet
det gennemgående træk har været økonomiske problemer m-m.,
skal jeg i det efterfølgende kort omtale >STØTTEFORENINGEN<.

Det er nok især de økonomiske vilkår indenfor sporten, der har
været en medvirkende årsag til foreningens etablering.
I skrivende stund har Støtteforeningen ikke holdt 10 års jubilæum'
men intet tyder dog på, at foreningen ikke består når vi kommer til
den 16. februar 1991, hvilket vil fremgå af efterfplgende.
Ud over at have opsparet en lille kapital har foreningen været i
stand til at yde tilskud til:
Stævner (primært det årlige Tour de Gudenå)

alt service er skænket af
St6tteforeningen).
Redningweste og kajakker.
Byggeri m.m.
Trailer.
Der er således ydet32.5ffi kr. til ovenstående formåI.
Ud over bestyrelsens indsats kan vi takke for en uvurderlig opbakning fra medlemmernes forældre og familier, som vi gLædeligvis
også ret ofte ser i klubben. Dette er bl.a. medvirkende til, at vi har
Inventar og service (stort set

en levende klub med et fantastisk sammenhold og kammeratskab
uden skelen til køn eller alder.
STØTTEFORENINGEN's bestyrelse består p.t. af:
Hans Hansen (formand).
Peer Stakroge (kasserer og sekretær).

På en stiftende generalforsamling den 1.6. februar 1981 aftroldt på

Villy Jensen.

adressen Sgndergade 1.7, Struer, opstod Struer Kajakklub's

Ove Kongsgaard og

>STØTTEFORENING(.
Foreningen så dagens lys i erkendelse af de problemer, som du netop har læst om, og foreningens formålsparagraf ser derfor således

ud:
>Foreningen formål er at støtte Struer Kajakklub's arbejde, dels
ved medlemmernes personlige aktivitet i forbindelse med foreningens arbejde, og dels ved tilvejebringelse af økonomiske midler til
arbejdet i foreningen<.

Gitta Hedegaard (Kajaktlubben's
foreningen).
Stptteforeningen's hjælp

til klubben

repræsentant

i

Støtte-

skal alene betragtes som en

hjælp til selvhjælp, og selv om der indledningsvis er henvist til omtale af tidl. års økonomiske problemer, så kan det heldigvis konstateres, at man i Kajakklubben har været i stand til at rette op på
en haltende @konomi, skabe gode rammer for sporten, samt gennem de senere år fremvise pæne regnskaber (overskud). Man har
29

til at sætte tæring efter næring, samt haft en medlemsskare, som har indset det nødvendige i selv at bidrage, når der
skulle køres til stævner m.m.
lsrsþsllige former for bruDer tales idag meget om indførelse
været praktiseret i Struer Kagerbetaling m.m., et begreb som har "¡
jakklub al den tid jeg kan huske (blev indmeldt den L. juli 1967).
Et almindeligt begreb har også været gældende: >Du skal yde, f6r
du kan nyde<!
i denne forbindelse måske være værd at l¡æse et lille afDet
fra en artikel skrevet af af daværende borgmester Aage
snit
været i stand

i tidskriftet >JUL I STRUER( 1965.
imidlertid huske på, at ønskerne og kravene til det offentlige
mangfoldige i vore dage, ikke blot fra enkelte, men fra
alle
og derfor þr man også anstændigvis indstille sig
på at
hvad tingene koster. Det er sommetider, man kan få
fornemmelse, at det kniber lidt med forståelsen
den
>>Man

heraf<

Du

rigtigt, artiklen er fra 1.965!
Selv om vi kun er en lille men aktiv klub, og vi lige som mange
klubber (eller store) arbejder under vilkårene >Torandre
denskj$ds Soldater<, så er jeg overbevist om, at vi vil være i stand
til at arþejde videre til gavn og glæde for alle kajakinteresserede i
Struer rlanset alder og køn, men vi vil naturligvis gerne især hjælpe
ungdonimen på vej og vejlede dem og påvirke dem, i det vi opfatter somlden rigtige retning, samt give dem mulighed for at udvikle
sig genilem udfordringer af forskellig art.

Limliorden.
Som omtalt andetsteds ligger Struer Kajakklub et af de bedste steder i Limfjorden, vandet er rent og friskt, og det gælder normalt
også vejret. Uanset vindhjørne kan det næsten altid lade stg gøte

af komme på fjorden. Men at fjorden kan

side.

vil

såvel

i 1957 foregik under meget fine vejrforhold
glæde for såvel roere som tilskuere.
Afuikling af JM

til

1963 var påny ramt af hårdt vejr, og ved JM i 1.968 måtte man
på andendagen fl¡te banerne, der om lprdagen havde oplgb langs
den gamle mole, til om søndagen at foregå i delvis læ langs Bremdal strand.
Gennemførelse af >VenØ Rundt< er flere gange blevet afviklet enten langs øens vest- eller østside, i 1990 valgte man en rundstrækning inde i fjorden. Det bØr dog indf/jes, atil9% blev lgbet gennemført på en helt blank fjord, og vindertiden blev derfor så fin

JM i

som 2.0L.17 for de 25 km.
30

være barsk,

Struer-roere som mange udenbys roere give mig ret i.
Ved flere lejligheder har man i forbindelse med afuikling af kajakstævner måttet ændre baneudlægningerne for blot at kunne gennemføre et planlagt stævne.
Afuikling af JM i juni 19uló b6d på godt vejr om lgrdagen, men om
søndagen blæste det op, og det blev endda så galt, at man i avisen
dagen derpå kunne læse: >Eftermiddagens program prægedes desværre af en del afbud fra roere, der ikke mente at kunne starte
p.g.a. det urolige vejr<.
I klubbens 10. sæson (1951) ansØgÍe man om at få henlagt dette års
DM til Struer. Dette lykkedes, og man var som i 1946 begunstiget
af meget fint vejr om l6rdagen, men søndag over middag måtte
banerne lægges om, hvorved oplpbet blev placeret på molens gst-

Om disse vindforhold har haft nogen indflydelse på klubsangen,
ved jeg ikke. Klubbens oprindelige sang, der var forfattet af Gud>>Der er et land...<,
men ved klubbens 40 års jubilæum blev denne sang, som de nye
medlemmer af klubben egentlig ikke kendte eksistensèn af, udskiftet med en ny klubsang, og her valgte man melodien >Blæsten
går frisk over Limfjordens vande...<<, og det har vi mange gange

run Kobberup Andersen, var på melodien

måttet konstatere, var tilfældet.
Det forekommer, at vejret med meget kort varsel ændrer sig fra let
brise til næsten storm, og det fprer mig hen til efterfglgende beretning, skrevet af Gudrun Bradley (Kobberup Andersen), den t7.
it\-N
:ì.1ìììl

Gudrun Kobberup 1938
november 1989 i en alder a175 àr. >Jeg elskede at ro kajak på fjorden. Min kajak var en langturskajak med lærredsbetræk, altså lidt

bredere end racer-bådene. I 13. år havde jeg den forn6jelse at ro.
Jeg havde en usædvanlig oplevelse, da jeg en dag havde besluttet
at ro alene over til Ven@ By, hvortil jeg ankom i god behold. Men
på hjemvejen blæste det op, og der var ret store bpþr, så da jeg
kom til sydspidsen af Venø, blev kajakken og jeg pludselig lgftet ud
afvandet og op på stranden, hvor jeg sad og tænkte over, hvad jeg
nu skulle gøre. Jegkravlede ud af kajakken, gik op til et hus, hvor
jeg vidste, der var en færgemand. Han ville gerne ro mig over til
fastlandet, tage vare på min båd indtil næste dag. Og så gik jeg
hele vejen hjem til Kajakklubben på Vralden. Næste dag gik jeg så
hele vejen tilbage til sundet ved Ven@, blev færget over af færgemanden, og roede så tilbage til Kajakklubben efter en usædvanlig
oplevelse..
Ikke alle er lige villige til at berette om lignende hændelser, men
Gudrun er dog ikke den eneste, som er blevet overrasket over hurtige omslag i vejret. Så vidt vides, er det sket for endnu tre af klubbens medlemmer.
Det er således, at man betaler for at komme med færgen til VenØ,
men det er >gratis< at komme derfra. Denne serviceydelse blev i
1969 benyttet af Ove Kongsgaard, der i forbindelse med en planlagt tur rundt om Venø blev overrasket af en vesten storm, hvorved han opgav turen. Efter en tur i vandet ved færgelejet, klarede
han sþ ind til Venø, men for at undgå b9lgerne og str6mmen mellem de to færgelejer, valgte han den sikre løsning, kajakken på
nakken, over med færgen, og så hurtigt i båden igen, vel nok i håb
om, at ingen havde set ham, men forties skal episoden dog ikke.

En tilsvarende gratistur er i 1983 gennemfprt af Gitta Hedegaard
(f. Nielsen). Gitta havde været på en hyggetur op langs en del af
Venø's østside, men ved tilbagekomsten til færgelejet var det blæst
meget op, og selv om hun så en ledsager gøre turen over til fastlandet, så havde hun ikke lyst til atprøve kræfter med Limfjorden, og
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valgte derfor den sikre l6sning, nemlig en tur med færgen, uanset
hvilken omtale det end måtte gi'i klubben.
Under afvikling af VENØ RUNDT i 1989 var vejret meget ugunstigt for hele turen, men specielt på hjemturen ned langs vestsiden, var bølgerne meget barske. Det betØd, at Gustav Jacobsen
efter en kæntring ud for spejderlejren >Vengborg<, valgte at opgrve. Og sammen med et par ligesindede udenbys roere blev han af
nogle spejdere transporteret til færgelejet, hvor færgen bragte de
noget forkomne roere sikkert over til fastlandet (gratis).
Der er således på nuværende tidspunkt kun optaget 4 medlemmer

i >FÆRGEKLUBBEN<.
Det er dog rart at konstatere, at klubbens medlemmer ikke sætter

liv eller udstyr på spil, men husker at:

>>Kun

en tåbe Êrygter ikke

havet<.

Krigen.

En rundqpørge blandt klubbens ældste medlemmer viser, at der
ikke under krigen var nævneværdigt besvær, hverken med at

komme til eller fra klubben, eller at ro i det omfang man havde
lyst til. Skulle luftalarmen lyde under en rotur, var man mest tilbøjelig til at overhøre denne.
Den store tilgang af medlemmer og den betydelige aktivitet, som
kunne spores i og omkring klubben, var et godt tilbud i en ellers
mørk og kedelig periode i dansk historie.
En episode af livsvigtig karakter for en tysk soldat blev dog forbigået i stilhed, men i dag må den være egnet til alrnindelig
offentliggørelse.
En tysk soldat havde følt sig så tiltrukket af kajakkerne på Vralden, at han en dag tog sig den frihed at >lå¡e<< en. Som pagaj
brugte han et brædt. Uden at undersøge vind og vandforhold roede han ud fra Vralden. En kraftig vestenvind førte ham dog længere og længere væk fra stranden. En kammerat til soldaten forsøgte med sin bajonet at frigØre en robåd for at komme ham til
undsætning. Meget fornuftigt af bådens ejer, var den fastgjort med
en kraftig kæde. Det þkkedes således ikke for soldaten at hjælpe
sin kammerat, derimod roede to kajakker(Anton Pedersen og Sv.
Aage Andreasen) tyskeren til undsætning og fik ham bjærget ind
til land. Noget chokeret, men meget lykkelig over igen at have fast
grund under fødderne, vidste tyskeren ikke alt det han ville give
sine redningsmænd, men Arne og Sv. Aage Ønskede ikke at modtage noget, de ville helst glemme episoden, da de ikke kunne overskue, om det evt. kunne blive opfattet forkert blandt gwige danskere, idet nogen nok hellere havde set at tyskeren var druknet.

Carl Zuschlag på en helt rolig Limfiord.
JJ

Tour de Gudenå.

På daværende tidspunkt var vi heller ikke klar over betydningen af
kost og især væskeindtagelse under selve løbet, men igennem kom

For de som ikke allerede ved det, skal jeg indledningsvis fortælle,

vi dog. Benyttelse afdrikkeposerplaceret ibåden (urinposer) var

at TOUR de GUDENÅ (oprindelig kaldet GUDENA,Tønnr¡
er et kajaklgb over 120 km med start i Skanderborg og mål i Randers. Da løbet blev >skabt< i 1968 var strækningen dog kun ll7
km, idet man dengang staÍede ved Vandrerhjemmet i Skander-

¡letffiêTomrret ptmode endnu. Lykkeligt i Randers blev det af

borg.

Dette løb, som for manges vedkommende anvendes som en form
for sæsonaßlutning, er i Struer Kajakklub blevet noget af et tillpbsstykke, en stor udfordring og en absolut god, men også meget
anstrengende klubtur.
Ved det L. Tour de Gudenå i 1968 var der dog kun 3 roere fra
Struer, som tog udfordringen op. Og en udfordring kan man roligt
sþ, at der var tale om. De længste løb, der hidtil var arrangeret i
Danmark, var så vidt jeg ved Susåløbet, Kronborglgbet og Thurø
Rundt, men at skulle ro 117 km fordelt over 5 etaper i løbet af en
week-end aftroldt nok mange fra at stille op, dette er der dog i tidens løb ændret meget på.
Til Jyllands Posten udtalte formanden for Dansk Kano- og Kajakforbund, Allan Jonsen da også: >At gennemfpre Gudenåløbet kan
sammenlignes.med at bestå sin faglige svendeprpve<.
Der var i 1f)68 tilmeldt 130 kano- og kajakroere, men kun 67 gennemførte og heriblandt de 3 tilmeldte Struerfolk, ¡¡emlig Ove
H6yer, ÉIans Ibsen og Per S. Jensen.
Løbet kræver en hel del af roerne, men at have dygtige folk på
land er i dâg en absolut npdvendighed, og nu ledsages roerne da
ogsâ af flere hjælpere, men sådan var det ikke i >gamle dage<.
I 1!)68 blev roerne kørt tit Skanderborg, kajakker, skiftetøj og so-

veposer m.m. blev læsset af, og bilen kprte herefter tilbage til
Stnrer, og roerne blev efterladt med fpþnde kommentar: >God
tur, så ses vi i Randers i morgen eftermiddag<.
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flere konstateret, at >det !Ør jeg aldrig mere<, menZ af Struerroerne har siden gjort det adskillige gange.
Når der nu ikke var nogen egentlig ledsager med i L968, så havde
Hans et problem med at få en sm6g mellem de enkelte etaper, og
ukenpt med søerne og åens forløb, samt en tiltagende blæst lprdag
middag, blev man enige om, at det nok var bedst, at Per medtog
cþretter til Hans pakket ind i en plasþose og gemt under sædet i
sin kajak. Hans var den eneste ryger, men overlod ansvaret for tobakken til Per, i håb om at han ikke ville vælte. Alt gik godt, og
Hans fik en særdeles tiltrængt smøg ovenpå strabadserne.
Udover at >bestå svendeprpven<<, så var der diplom og præmie til
alle, der gennemfprte.
Vejret var hårdt i 1968, og derfor var stort set alle enige om, at det
nok ikke kunne blive værre. Men det kunne det, årets første efterårsstorm i 1969 viste sig netop under Tour de Gudenå.
104 roere startede fra Skanderborg, men kun 49 nåede til Randers. På startlisten var for 1.. gang anført Erik Hansen fra >Pagaj<,
men han kæntrede kort efter starten på Skanderborg 56, og han
har ikke senere været at finde på startlisten. Ove H6yer gennemftørte i19ß, og dette gentog han under de meget vanskelige betingelser i 1969. En endnu stØrre præstation var det dog, at Hanne
Sørensen ikke alene gennemfprte dameløbet over 57 km, men
blev endda nr. 3, selv om hun endnu kun var pþroer.
Struer Kajakklub var også repræsenteret i 1970, hvor vejrguderne

var med løbet. Ove Hgyer gennemlørte for 3. gang, og Ove
Kongsgaard var med for 1.. og indtil videre eneste gang, han stillede op i toer sammen med Peer Stakroge. Helt problemfrit gik
turen dog ikke for toerkajakken. En ellers sikker 4. plads blev sat

over styr på Mossø, et akn. cockpitovertræk kunne ikke holde
vandmasserne tilbage, og derfor måtte Stn¡erbåden ind til land for
at tømme, men det satte parret så meget tilbage, at det samlede
resultat blev en 8. plads. De store bplger på MossØ kom som en
overraskelse for roerne, der ikke havde disponeret herefter, end-

Ov erb

æring v ed Fuldb ro.

f6lge. Det þkkedes Hans H. Husted og Preben Kongsgaard at besætte andenpladsen i det hårde løb. Ved starten søndag morgen
blev parret endda handicappet af, at Preben brækkede det ene pagajblad. Han roede næsten 10 km med det halve blad, inden det
lykkedes at få kontakt med ledsagerne og derqred at få en ny
pagaj.
Allerede inden tilmeldingen til lØbet var Hans og Preben indstillet
på at nå et godt resultat, derfor tog de imod tilbuddet om overnatning på hotel mod betaling af et mindre ekstragebyr, man var efterhånden blevet kla¡ over, at uden dygtige holdledere, mad, væske og sgvn m.m. er det umuligt at skabe topresultater.
I K I blev Peer Stakroge nr. 10, også et pænt resultat, og man kan
vel sige traditionen tro gennemfgrte Ove Høyer på ny.
I dag drager vi stor nytte af tidl. års erfaringer, vi har dygtige holdledere og familiemedlemmer, som hjælper til, men konkurrencen
er blevet skrappere, så de helt store resultater mangler stadig, enkelte vil dog blive omtalt senere i dette afsnit.
I årene IyT3,7W4, 1975 og \976 genneml4rer Ove Høyer løbet.
I 1977 îâr Ove følgeskab af nye navne i Struer Kajakklub. Ove H.
gennemfgrer >hovedløbet< over 120 km, og Anders Krogsager
bliver nr. 32 i drengenes K I over 57 km. Det er dog for en gangs
skyld pigerne, som især gør klubben ære, idet Jette Skjødt og Kirsten Hgyer vinder pþernes K II over 57 km. I denne klasse kommer Pagaj-pigerne Inger Mann og Jane Uldall ind på en 4. plads.

videre valgte man efter at have tømt båden at byffe plads, idet Ove

I lW9 sker der noget

var noget tungere end Peer, hvorefter man kom helskindet til Ry.
En kanonstart spndag morgen med fgrerposition over hele Silke-

distance over 51 km, som medfører ny deltagerrekord i løbet.Fra
Struer Kajakklub deltager derfor ikke mindre end 11 roere. Hans
Husted, Carsten Høyer og Niels Hedegaard fors@ger sig på den
lange distance, Kim Thomsen og Helge Madsen stiller op i drengel6bet, og Ove Hgyer, Henning Arriens, Henrik Haastrup, Ebbe
Jprgensen, Svend Pedersen og Peer Stakroge væþr Trim-løbet.
På grund af hårdt vejr kom dog ikke alle til mål i Randers, jo det

borg LangsØ, og dermed et bedre resultat om søndagen kunne dog
ikke rette op på det tabte.
Det efterfølgende år havde Ove Kongsgaard som tidl. nævnt ikke
lyst til at tage udfordringen op på ny, men en anden toerkonstellation blev derfor etableret, endda med et meget flot resultat til

helt nyt, idet man indfører en TRIM-
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gjorde man, men ikke ad vandvejen, kun 5 af de startende roere
gennemførte løbet.
Indførelse af den populære Trim-klasse sætter gang i nybegyndere
og motionister, som ikke mener at kunne klare 120 km distancen,
således er klubben i 1980 repræsenteret af 10 roere (alle mænd),
men i 1981 er der påny en pige, som vover sig ud i l6bet, her deltager 9 mænd og 1 pige (Tina Kristensen).
Der skal meget til, før en roer vælger at udgå, men 1981 var en
prgvelse i regn, blæst og kulde. Især det sidste slog en del deltagere
ud, og der var da også kun en af klubbens ungdomsroere, som nåede i måI, og det var Anders Tellefsen, af statur var han faktisk
den mindste, men viljen var i orden.
I perioden fua 1982 - 1987 svinger deltagerantallet fra 6-9 roere,
men i 1988 sker der en glædelig udvikling i lysten til at deltage i
stævner. Således er der 1-4, der vælger at tage med på Gudenåen.
Klubbens nyerhvervede trailer bliver i september 89 virkelig sat på
prpve, idet 19 roere incl. oppakning skal transporteres til Tour de
Gudenå. En af disse er Frank Jacobsen, der næsten er helt blind,
men som del af en turbådstoer gennemfprer han Trimløbet. Resultatmæssigt sker der på ny noget godt, idet Michael Hansen bliver nr. 3 i ungdomsklassen.
1 1990 sættes igen deltagerrekord, idet ikke mindre end 20 roere
vælger at stille op, og her er det især glædeligt at se 3 fra >spindesiden<, og for første gang en dame-senior (Lene Stakroge). Pigeroeren Louise Hansen havde valgt at stille op i turbådsklassen, men
p.g.a. manglende tilmeldinger overfgres hun til kaproningsklassen. Det forhindrede dog ikke Louise i at blive nr. 3, en virkelig
flot præstation, og som nr. 4 finder vi en afklubbens nye ansigter,
nemlig Charlotte Madsen.
I ungdomsklassen kæmpede Søren Bruhn meget hårdt om placering i medaljerækken, men han måtte tage til takke med en 4.
plads.

Det var dog ikke kun ungdommen, som var helt i front i 90, klubbens ihærdige formand havde lånt sin kones båd, ikke nogen konebåd, men en god turbåd, og med den blev han nr. 9 i K I turbåd
over 120 km. Virkelig flot, når.man tænker på, hvor mange andre
opgaver, han også klarer i klubben.
Frank Jacobsens indsats i 1989 var indirekte årsagen til, at en
anden svag6eende forspger sig i sporten. I 1990 gennemfgrer Tonny Andersen flere løb og slutter sæsonen med at klare Tour de Gu-

denåiKIITrim-turbåd.

Som Tour de Gudenå-veteran kan man i øjeblikket sþ klubben
har 2, nemlig Ove Hpyer, der har gennemført >den lange< 9 gange
og Trim-lgbet 6 gange. Peer Stakroge er noteret for >den lange< 3
gange og Trim-løbet samtlige 12 gange løbethar været afuiklet.
Jeg tror, vi alle med forventningens glæde ser frem til deltagelse i
Tour de Gudenå 91, forhåbentlig også vore uvurderlige hjælpere,
uden hvem turen slet ikke ville kunne gennemf6res.

Ove Høyer vel ankommet til Randers Havn.
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Tour de Gudenå 1lD0 set fta landsiden.

Vi var en flok yngre, unge og lidt ældre mennesker, der startede
lgrdag morgen fra klubhuset ifiørt energi og godt humgr. Kursen
var sat mod Ry, hvor som bekendt ungdomsroerne og trimroerne
starter. Vi kørte støt sydpå, og det gik fint indtil lkast, hvor der
som sædvanligt var et stop hos en bager, hans omsætning steg 5080Vo, da Struer Kajakklub, Ole, Søren m.fl. ankom. Vi fortærede
vore indkøb i Hgrbylunde bakker, hvor jeg fandt ud af, at mine
nye briller måske ikke var så gode, som forventet. Vel ankommet
til Ry, fik vi gjort klar, I kender alle proceduren, Peer laver kaffe,
vi andre binder både af, vi spiser lidt, og Søren leder efter toileþapir, altså ganske som sædvanligt. Nå, men vi fik sat alle i vandet, og så var det ellers bare med at komme til hullet foiàt kigge,der var den sædvanlige trængsel, men alle vore kom godt igennem.

gik turen til Silkeborg, en skøn køretur gennem et af de smukkeste landskaber, Danmark kan fremvise. I Silkeborg var der som
altid en hel del panik for at finde en parkeringsplads, og så stod vi,
alle de passive og ventede. Alle kom ind, og alt var godt. Jeg har
forresten hprt noget om, at Michael har spgt ind til flåden, det er
vist nok u-bådene, der har hans interesse. Efter badning m.m.,
blev vi indkvarteret på skolen, hvor vi sov og spiste. Sgndag morgen oprandt, og vi vågnede ved, at Gitta trak proppen ud af samtlige luftmadrasser, mens hendes blide sternme bekendtgjorde,
hvad klokken var, ret mange opfordrede os til at stå op. Efter
morgenmaden kørte vi (trim-roerne) til njeningUro, hvorfra jeg
kgrte tilbage til Tange med de sidste både, der gik ungdomsroernè
som bekendt ud. Så gik turen for mit vedkommende direkte til
Randers, hvor Peer og Lene ankom som de første ca. 15 min. efter
mig. Kenneth gennemfprte uden at vælte i år, men han var jo heller ikke i løb med Kim.
Så
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Alt i alt var det efter min mening en stor succes for klubben, alle
gennemfprte, og især var man duperet over de yngste, Louise
bronzemedalje, Charlotte og Sprens 4. pladser og Bjarne, som
havde kræfter til at tage turen en gang til, hvis han havde fået lov.
Det er en fornøjelse at være holdleder, når alle er så villige til at
hjælpe, som det var tilfældet, og Peer's oplæg til os var uundværligt, alle vidste, hvad de skulle, hvor og hvornår. Hele turen blev
gennemfgrt i godt vejr, det ggr det hele både nemmere og sjovere.
Jeg glæder mig

til

næste år.

Sûuer-kajakke¡ne - eú nosfaþisk tilbageblik.

året 19,18 tog Kajakbyggeriet i Struer sin kommercielle begyndelse, idet de to snedkersvende Sv. Helge Kobbçrup og Gerhard
Sgrensen, begge aktive medlemmer af Stn¡er Kajakklub, påbegyndte en egentlig produktion i kælderen under det daværende sygekassekontor i Kirkegade. Det var naturligvis en meget svær begyndelse, og springet fra at arbejde på B&O og til at ville fremstille kajakker vakte just ikke begejstring hos de respektive ægïefæller, som også så sþ n@dsaget til at supplere husholdningspengene ved at tage arbejde i lokale virksomheder. - Den fælles vilje
og store energi sejrede, og med baggrund i selvbyggeriet af et par
lærredskajakker i et loftslokale hos deres fælles læremester, N. P.
Lund6re, turde de satse på fremstillingen af en kajak uden spanter. Presset af 4 lag finér, efter samme princip som de engelske
Mosquito jagere, og med aluminiumsbehandlet lærredsdæk så den
første model, K-l LIMEIORDEN, dagens lys, selv om det holdt
hårdt med at skulle håndtere de tunge cementskabeloner og bagefter at få kajakken ud af kælderlokalet. Men, al begyndelse er svær.
- Resultatet af de fælles anstrengelser udeblev dog ikke, idet Karen Hoff r¡andt guld og Frederik Kobberup, en bror til Sv. Helge,
vandt sølvved de Olympiske Lege 1948 i London; de roede begge
i K-l LIMFJORDEN. Prisen for denne kajak var kr. ¿ttl0.
Pagajerne dengang var oftest fremstillet af grantræ og forsynet
med messingbeslag. Letvægtsudgaven var dog med hult skaft! En
pagaj kostede kr. 38.
De fornemme ¡esultater i London gav naturligvis genlyd i kajakkredse, og det varede ikke længe, fpr end efterspørgslen var steget
så meget, at det begyndte at volde pladsproblemer, og i 1951 ftyttede man til en nyopf6rt fabriksbygning i Torvegade 30, som man
selv havde ladet bygge med bl.a. hjælp fra et Marchall-lån. - I
denne bygring fortsatte udviklingen af kajakbyggeriet, og med

I

særdeles sikker hånd kom den senere verdensberømte konstruktør, Jørgen Samson, til at præge de kommenile modeller. Hans

første konstruktion var langturskajakken K-1 ZEFYR fra 1949,
som blev fremstillet for sidste gangi1972.

Med en stigende interesse for Struer-kajakkerne i begyndelse af
1950'erne blev produktionen udvidet til også at omfatte C'1 ogC-2
REGATTA samt K4 AVANTI, K-2ILAREN tr var tidligere taget i produktion (1949). Og med tuldt program blev de første ordrer til Østeuropa en realitet, hvilket medførte en stigende international interesse for kano- og kajaksporten.
I L955 ophørte samarbejdet imellem de to kompagnoner, og Sv.
Heþ Kobberup flyttede i egrre lokaler på markedspladsen, hvor
den konkurrerende produktion fortsatte til 1960, hvorefter Gerhard Sørensen købte samtlige skabeloner og produktionsrettigheder. - Det var 5 vanskelige år, som sluttede med Sv. Helge Kobberups erhvervelse af en stor mgbelforretning i S6nderborg, og det
var en hård og indædt kamp om kundernes gunst. Næppe havde
den ene fabrik fremstillet en ny model, før end den anden så sþ
nødsaget til at fremkomme med en >endnu bedre<; jo, det kunne
være temmeligt forvirrende at være kajakroer. Værst var det dog
for den stakkels konstruktør, som var tvunget til at konstruere nye
modeller for begge de konkurrerende parter.
Succesmodellen i 1960 var K-L RAPIDO, som den legendariske
Erik Hansen roede en guldmedalje hjem i ved de Olympiske Lege
1960 i Rom (Lago Albano); men også K-1 POINTER var på
samme tid en særdeles populær model, og forinden var det K-1

ATTACK, K-2 ATTACCA samt K-1 SHARK. RAPISO og
SHARK var bygget i trapezform, POINIER i kileform og FIGTER i vingeform. Den sidste blev forbudt af ICF i 1!)62 på grund
af dens konkave konstruktion. - Erik Hansens fornemme resultat i
1!b0 samt de gwige fine mesterskaber og placeringer til og med
1972 var naturligvis ikke uden betydning

for

Kajakbyggeriet
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Struer, hvor Gerhard Sørensen fik begge hænder fulde. Og selv
om lokalerne i Torvegade var blevet udvidet ganske meget, rakte
det ikke i længden, hvorfor det i 1963 blev besluttet at bygge en ny
fabrik i industrikvarteret på adressen Industrivej 12. To år senere blev de for fremtiden så betydningsfulde modeller præsente-

ryt"

ret: K-l HUNTER ogK-2 GLIDER; de blevbegge grundlaget for
udviklingen af de modeller, som vi kender idag: K-1 TIGER, K-1
JOKER, K-1 CLEAVER-X, K-2 REGINA, K-2 FANFARE, K-2
MAKKER og K-2 PACER. Forinden har vi dog nået at stifte bekendtskab med to helt utroligt populære modeller: K-l RANGER
og K-1 LANCER som selv idag er meget efterspurgte blandt de
helt unge begynderroere på grund af disse kajakkers stabile
egenskaber.

Det bØr naturligvis også nævnes, at Jens Peter Kirk og Jørn Storgaard
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i 1961 besluttede

at starte egen produktion af kanoer samt

en firemandskajak. Forinden blev det dog imellem samtlige parter
besluttet, at Gerhard Sørensen skulle forestå den fremtidige produktion af een- og tomandskajakker; og denne beslutning er ble-

vet overholdt til punkt og prikke hos begge firmaer, som siden
hver især har haft en tilfredsstillende produktion.

Med hensyn til produktionen afkanoer og kajakker i Struer er der
senest sket det, at Kajakbyggeriet Struer Aps pr. 1/6-90 har købt
samtlige produktionsmidler og -rettigheder hos firmaet Kirk &
Strorgaard ApS, hvilket er ensbetydende med, at modellerne K4
COMMANDER, C-l DELTA, C-2 CHEETA, C.2 OMEGA Og
C4 ALEA er overtaget af os. - Den samlede produktion i Struer
vil i fremtiden fortsætte uændret på de sædvanlige adresser.
.A.rene op gennem 1960'erne og 1970'erne blev naturligvis, som
tidligere omtalt, præget af mange nye modeller, men der blev naturligvis tagetbehøngt hensyn til de aktives økonomiske formåen.
Derfor gælder reglen (uskreven) om et muligt modelskifte hvert
5.-7 . är også idag. Desuden er det efterhånden også blevet vanskeligt for seþ en så kompetent konstruktør som Jgrgen Samson at
skulle kunne foretage ekstreme forbedringer. - Verden rundt ser vi
gang på gang de mest mærkværdige udgaver af kajakker, men de
bunder som regel i en grundkonstruktion taget fra Struermodellerne. Desværre er der mange roere, som bliver bluffet til at
købe de mere eller mindre tilfældige piratudgaver.
Som omtalt i det indledende afsnit blev de fprste pagajer (symetriske) fremstillet af grantræ; dette fortsatte, dog med forstærkede
træsorter, indtil 1960'erne, hvor fabrikken LIMINAT i Randers
præsenterede den første asymetriske pagaj efter en konstruktion
af Jgrgen Samson. Denne form for pagaj sammen med den senere
STRUER RACING gled næsten helt ud af markedet for konkurrenceroere i I986lU , hvor den svenske WING pagaj indtog markedet med stormskridt efter en forsigtig introduktion tre år tidli-

gere.

I

utallige kopiudgaver er der blevet roet efter WING-

princippet, mel så i 1988/89 skeæ dgr¡gget,jqmqel kalqstrolta!
tor også aenne pagaj. Eventyret næsteniluttede, og den nye pagaj
på hastigt indtog verden rundt blev Einar Rasmussens E-rilING;
og indtil en anden konstmktion ser dagens lys, et nyudviklet og
bØjet skaft bliver nok det næste, må denne norske konstruktion
sþs at være dominerende, selv om den naturligvis også allerede
findes i utallige kopiversioner. Men, Einar Rasmussen arbejder
med nye modeller, og så kan historien jo begynde forfra igen!

slutte her, men måtte liæseren have interesse deri, siger vi sjældent
nej til et besgg hos os på Indusûivej L2.
Wood is wonderftrl!
Peter Sørensen

KAJAKBYGGERIET STRUER ApS
Canoe & Kayak Builders

Lærredskajakker.
Inden den egentlige produktion af kajakker kom igang foregik der

på privatbasis en livlig aktivitet med bygning af forskellige
kajaktyper.

Kajakkerne var med egetræsspanter, ribber af fyrretræ og betrukket med-lærrecl, som b-Ev male-t:for at blivé tæT. Senere blev man
så dygtþ, at bundeh blev lavet af finér.
Kajakmodellerne var langturskajakker af typerne >>NAP<<, >H.

M. 1..,, >NOVA< og O. K. V.<,

racerkajakkerne var bl.a.
/Ð&{\J(, >HAJENÍ og >FANTOMET<(
For den lidt mere nysgerrige læser kan jeg oplyse, at der findes
beskrivelser af emnet i
KANO OG KAJAK, udgiver på J. Fr. Clausens Forlag
>T

og ODENSEANSK KAJAKSPORT 1923-198f, udgivetaf Støte-

forening for ODENSE KAJAKKLUB.
Spots.
Godkendclse:

I
Det var i megef korte træk en historisk gennemgang af udviklingen

indenfor kajaksportens materiel, men meget kunne naturligvis
endnu berettes. Pladshensyn gør det imidlertid nødvendigt at

de førsæ mange år skulle nye medlemmer godkendes på general-

fonamlingen. De kunne komme til at ro fra den dag, de kom i
klubben, men blev først endelig godkendt på den efterføþnde
generalfonamling. Så vidt vides, er der ikke nogen, som ikke er
blevet godkendt
47

Rotilladeße:
Der har gennem tiden været forskellige restriktioner med hensyn
til, hvilke kajakker man måtte benytte. F.eks. havde man i 60'erne
fpþnde regel for nybegyndere:
Der skulle først roes 50 km i den brede plastikkajak SLENDER,
derefter 100 km i ÆFYR og ældste toerkajak, hvorefter man
skulle ro 150 km i LIMEÍORD og næstældste toerkajak. Disse regler blev løbende tilpasset, når der blev anskaffet nye begynder-

kajakker.

Aprilsnar:
På generalforsamlingen den 1. april 1989 fortalte formanden i sin
beretning, at vi kl. 11.00 ville å overrakt 2 nye kajakker af en
sponsor.
Alle var meget forundrede, glade og forbavsede. Ingen havde hprt
om dette før nu. Senere under generalforsarrlingen var det selvfølgelig ikke noget problem for Peter at opnå genvalg som formand,
bl.a. på grund af dette.
Under eventuelt tog formanden ordet og måtte desværre fortælle,
at historien om kajakkerne var en APRILSNAR.. De fremmødte
medlemmer grinede, var skuffede og fplte sig naturligvis taget ved
næsen.

Senere under eventuelt berettede Jan Hol¡nboe, at han havde
hørt, at der skulle være vandskicenter ved klubben (ud for nabogrunden mod syd), med hop- og slalombane. Efter en del utilfredse kommentarer indrømmede Jan, at der også her var tale om
en APRILSNAR. Endnu eng¿rng var vi taget ved næsen.
Emnet var ellers godt valgt, når man kender lidt til de problemer,
som der i tidens lgb harværet med hensyn til generende speedbåde
I
og senesten ny dille vandscootere.
Det skal dog retfærdigvis opþses, at der ikke er nævneværdige
problemer med den organiserede vandskisport, idet disse idræts42

udøvere normalt benytter det
fjorden.

til formålet godkendte område

på

Terrænløb:

Atletikklubben >KILEN< arrangerede i 1950 det fprste >Anlægsløb< med deltagelse af flere medlemmer fra de forskellige idrætsklubber i Struer.
Seniorernes løbvar over 3,2 km i et godt terræn i Struer Anlæg.
Vinder af løbet blev Frederik Kobberup, Struer Kajakklub, i tiden
13.48.
Det vil nok være forkert kun at nævne vinderen, idet Kajakklubben havde flere. gode løbere blandt medlemsska¡en, nok fordi løb
især i vinterhalúåret var meget benyttet for at holde træningen ved

lige.
2 i løbet blev Verner Jensen, >AK KILEN<(, nr. 3 Ove Hgyet,
Struer Kajakklub, nr. 4 J çrgen Christensen, SIF, og på 5. pladsen
kom Sv. Heþ Kobberup, Struer Kajakklub.

Nr.

Struer-mester

p

å

1

5 00m

:

bliver Arne Hpyer klubmester i >AK KILEN< på L500 m.
Tidligere på sæsonen havde Arne deltaget på >AK KILEN<'s
klubhold i en dyst mod Holstebro Atletikholds B-hold, her vandt

I

1949

han 15ü) m løbet itiden4.42.
Rivaler:

Der er i tidens lgb udkæmpet adskillige bykampe mellem >PAGAJ<, Holstebro og STRUER KAJAKKLUB. Disse løb er efter
en længere pause igen kommet med på terminslisten, og er ved
godt gennemførte stævner udkæmpet i både 1989 og 1990.
Det har ahid været, og vil formentlig altid blive ved med at være en
æressag atbesejre enroer fra henholdsvis Struer og Holstebro.
Er der nogen, der mere end andre, der har kæmpet imod hinan-

den, så må det være Arne Hgyer og Erik Hansen, nogen nætmere

farer undgåes, hvilket også er omtalt under afsnittet LIM-

præsentation skulle ikke være nØdvendig. Ved starten af Erik's
karriere kunne udfaldet af et lØb gâ, til hvilken side, det måtte
være, men Erik fik hurtigt overtaget, og herefter var resultatet
næsten givet på forhånd.

EIORDEN.
En hændelse fra midten af f)'erne var dog ved at sætte en mindre
redningsaktion rgang. På daværende tidspunkt havde klubben en
lille glasfiber robåd, som mest blev benyttet i forbindelse med bad-

I forbindelse med Arne's hjemkomst fra OL i Rom i 1960 fortalte
han fplgende: >Far lovede mig engang 100 kr., hvis jeg kunne slå
Erik Hansen. Det kan jeg altså ikke på det blanke vand, men vi
kan jo m@es på fjorden en dag, når den er lidt i bevægelse<. Er
der noget Arne var, og stadig er god til, så er det at ro ibglger, og
fordel heraf. Han har således stadig den hurtigste 5ü)
m tid i Äborg, netop opnået i store bplger.
At Erik flansen ikke kunne lide bplger er ikke nogen hemmelighed, den valgte rostil, pagajlængden og den hgjde, hvormed han
sidder i båden (sædet klodset op, og godt med skumgummi under
bagen) er ikke gavnþ i uroligt vand. Enkelte avisoverskrifter fortæller da også om problemer med balancen. I august 59 >Erik
Hansen slået ud af kæntring<, i 1.!)61 stævne i Randers. >Erik Hansen handicappet af uroligt vand< Under afsnittet om Tour de Gudenå er der også nævnt noget herom. Der skal dog ikke herske
tvivl om, at Erik Hansen er den største kajakroer, vi nogen sinde
har haft i Danmark, og at vi alle ser op til ham, men Arne har dog
været et fortrinligt forbillede for medlemmerne i Struer Kajakklub, både p.g.a. sin indsats på vandet, men også for sin indsats
for klubben som helhed.
især at drage

Uheldlulykker:

Struer Kajakklub ha¡ været forskånet for ulykker/større uheld
gennem nu sqart 50 år, og det er naturligvis glædelig1. pet vil dog
være forkert at påstå, at det er ufarligt at dyrke kajakroning, men
fplger man søsportens 10 bud, og sin sunde fornuft, kan de fleste

ning og almindelig leg.
På en varm sommerdag var >PIV< (Erik Larsen) ude med denne

robåd, helt bevidst væltede han båden, og med den luftlomme
Han kunne herefter gå inde under båden, og med den luftlomme
som var skabt herinde, kunne han være uden iltmangel. Lejrchefen på Bremdal Campingplads havde observeret episoden og styrtede til for at hjælpe den >nødstedte<<. Da han når ned til vandkanten, dukker >PfV< frem fra båden, og uden at skænke kæntringen en tanke, spørger han: >Skal du også ud at bade<? Historien fortæller intet om lejrchefens kommentar hertil.
Anden idræt:

Kajakroning hører vel nok mest sommerhalvåret til, men for konkurrenceroernes vedkommende roes der så vidt muligt hele året
rundt. Vejret kan dog bringe hindringer i vejen, så derfor har
klubbens medlemmer gennem tiden s6gt at holde formen ved lige
bl.a. ved i vinterhalvåret at deltage i andre sportsgrene.
Vi har således i klubben haft dygtige håndboldspillere (Hanne 56rensen, Charlotte Madsen, Preben Kongsgaard), svømmere (Louise Hansen, Michael Hansen, Søren L. Bruhn), badminton (Niels
E. Danielsen). Motionsløb har også trukket i flere af roerne, bl.a.
i erkendelse af at et løb et et særdeles godt supplement til rotræ-

ningen. To medlemmer har med held prpver kræfter med marathondistancen (Ove Kongsgaard og Peer Stakroge), andre n/jes
med 1/z marathon (Peter Hedegaard, Ole Jensen, Søren Bruhn,
Gustav Jacobsen og Lene Stakroge).
Allerede under krigen deltog flere kajakroere (bl.a Kaj Nielsen,
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Harly J/rgensen og Harald Barslev) i bokseklubbens træning på
den gl. Østre Skole i Søndergade, så vidt vides kom ingen afdem
kamp i >den firkantede ring<.

i

Ande¡ledes gik det senere, hvor man i 1969 indgik en aftale med
bokseklubben om at lade nogle kajakroere deltage i den alsidige
fysiske træning i bokselokalet, men uden ønske om at deltage i
handsketræningen. Flere roere benyttede sþ af tilbuddet (Niels
Danielsen, Ove Kongsgaard, Preben Kongsgaard, Kaj Kongsgaard og Peer Stakroge). Der gik dog ikke lang tid inden Kaj blev
facineret af boksesporten og entrede ringen for at prgve sine evner.
indenfor denne for ham nye idrætsgren. Senere fulgte Peer den
samme vej, og begge viste gode takter som boksere og var med i en
periode i STRUER AMATØR BOKSEKLUB, hvor man var i
stand til at stille en >ringside< af egne boksere, hvilket ikke mange
bokseklubber kan præstere.

Kano:
Det forekommer, at spørgsmålet rejser sig: >Hvorfor roes der ikke
kano i Struer<.
Når du har læst afsnittet om Limfjorden, så kender du svaret. Forholdene er for ustabile til en kano, der er en meget åben båd og
derfor ikke er egnet til Limfjorden. Det fremgår dog af klubbens

protokol, at man har haft en kano. I 1952 sælges denne for 325 kr',
men det er dog ikke lykkes mig at finde ud af' hvordan båden er
kommet ind i klubben.

I 1988 genoptages denne form forvintertræning, måske lidt tilskyndet af Peer, men en kendsgerning er det, at endnu 4 kajakroere
forspger sig inden for boksesporten, nemlig Kim Jensen, Jan
Holmboe, Lennarth Lund Andersen og Kenneth Lund Andersen.
Det kan oplyses, at alle kom i ringen!

I slutningen

af 80'erne begynder Biatlon og Triatlon at blive det
store samtaleemne. Og ud fra ønsket om alsidig træning og pnsket
om nye udfordringer arrangerer klubben den 5. maj 1990 på forsøgsbasis en ny idrætsgren, en Kayatlon eller Kacykløb, d.v's- 12
km i kajak, 24kmpâ" cykel og 8 km løb. For at alle skulle kunne
være med, gennemfgres en miniudgave på 4, 8 og 4 kmLøbet bliver en succes, ikke mindre end 10 af klubbens medlemmer gennemfgrer hele turen, og 8 vælger den korte udgave. LØbet
bliver i al beskedenhed vundet af formanden itide¡2.20.01..
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August 1944.
Transport:

Transport af kajakker og roere foregik i >gamle dage< normalt
ved hjælp af en lånt eller lejet lastbil. Senere ændredes dette til
privatbiler med påmonterede kajakstativer.

Der blev i slutningen af 60'erne konstrueret et kajakstativ til 6 kajakker, især beregnet til montering på en VW-bus (folkevognsbus). Men den bedste lgsning så dog dagens lys i august 1989,
nemlig en trailer med plads til Ð kajakker og oppakning m.m.

RengØring:

Renlighed er absolut en god ting, men da der i 1969 blev givet
>>ordre<< om at klubbens tag skulle skures, var der flere, som
mente, at det nok var atgâlidt forvidt. Men der var naturligvis en
mening med foretagenet, og gennemfprt blev opgaven da også.

Pointløb:

En medvirkende årsag til det klubliv, som kan spores i Struer Kajakklub er uden tvivl pointlpbene eller handicapløb, som siden
7978har \¡æret arrangeret hver tirs¡lag fra ca. ll5 til lprdag i ugen
før Tour de Gudenå.

Det var i sin tid (198) Henning og Henny Arriens samt Ove

August 1969.

>>Husvilde<<:

Som omtalt under klubhusbyggeri var AK KILEN i 1949 glade for
at kunne pre brug af klubbens omklædningsrum
I 1968 lagde klubben lokaler til for musikgruppen/orkesteret
>THE AICAPONES<. Udlånet foregik i vinterhalvåret, og selv
om der blev spillet hpjt, kunne man på grund af klubbens beliggenhed ikke genere nogen, menved sæsonstarten måtte orkesteret
naturligvis rykke ud þn.

Kongsgaard, som indførte disse l6b, og endnu mere væsentligt fælles >kaffebord< bagefter. I en periode var der et medlem, som
syntes at >kaffen< havde fået ovefaget og gik så vidt som til at
kalde det en >kaffeklub<. Det har dog sidenvist sig at \¡ære et godt
træningsarrangement og især et godt samlingspunkt at kunne mØdes hver tirsdag og måle sin egen fremgang i jævnbyrdig dyst med
andre.
For den, som ikke umiddelbart ved, hvad >handicapløb<< er, skal
jeg kort fortlare dette.
Når banen på 4 km er udlagt (fra klubben og til en vendebpje ved
Strandbjerggaard) påbegyndes løbene den fønte tirsdag i maj med
en samlet start. Den opnåede tid bruges herefter til at beregne roernes starttid den efterfølgende tirsdag, hvorefter roeren med den
svageste tid starter først, og den bedste naturligvis sidst, herved
opstår et tidsmæssigt handicap. Skulle det forekomme, at alle roer
på samme tid som sidste gang, vil alle nå i mål på samme tidspunkt,
dette sker dog kun sjældent, men spænding er der altid om udfaldet. Roerne får således ugentlig beregnet et starttidspunkt til
næste gang. Der tildeles point i henhold til placering, og af hensyn
til evt. frar¡ær p.g. a. sygdom, ferie o.lign., vil de¡ ved den samlede
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pointudregning blive fratrukket 5løb, altså en meget retfærdig opgørelsesmetode. Det er således den roer, som i årets løb har den
største fremgang eller er mest stabil, som vil vinde årets >Pointløb<, resultater i årenes løb fortæller da også, at alle kan være
med. Blandt vinderne findes både nybegyndere, kaproere og
gamle garvede roere, heraf kan bl.a nævnes:

Sammenlignet med mange andre klubber er STRUER KAJAKKLLIB i besiddelse af gamle protokoller og delvist rekonstruerede scrapbøger, men desværre er der i ovenstående tabel en del

huller.

Et kvalificeiét

gæt

vil dog

være, at der ialt fua194l-1991 er roet ca.

600.000 km.

Det kan oplyses, at afstanden jorden rundt målt ved ækvator er
7978

tn9
1980

1982
1986
1989

1990

,10.076

Frederik Kobberup (veteran).
Kim Thomsen (drengeroer/nybegynder).
Peer Stakroge (motionist).

Struer Kajakklubs klubmestre (i nyere tid):

Herrer:

Peter Christensen (drengeroer).
Lennarth L. Andersen (nþegynder).
Peter Hedegaard (kaproer).
Lene og Peer Stakroge (K-2 motionister).

lg84

Igffi

6.519
8.118
8.765

1981 17.&2km
1982 15.522km
1983 10.566 km

198r'
1985

6.4V2km
9.6û7 km

1986 ll.223km
1987 15.687 km
1988 19.300 km
1989 26.306 km
1990 28.528 km

Til orientering kan oplyses at optælling har periodemæssigt fulgt
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Holmboe.

Damer:
1989 Louise Hansen
1990 Louise Hansen

nedenstående antal km:

15.044 km

klubbens eft erårsgeneralforsamling.

Jan

Jan Holmboe.
Jan Holmboe.

1989 Peter Hedegaard.
1990 Peter Hedegaard.

1985 Jan Holmboe.
1986 Jan Holmboe.

km 1961 73.422km
km 1962 L0.259 km
km 1966 12.000 km
1967 16.916 km
8.,175 km
1949 11.611km 1975 6.728km
1950 12.059km 1976 6.155km
l95l 5.?t43km 1977 7.97lkm
1955 3.200 km
1978 12.533 km
ln9 12.126 km
1957 10.205 km
1980 14.971km
1959 14.637 km
1944
1945
1946
1948

1987
1988

1981 Hans H. Husted.
1982 Kim Thomsen.
1983 Jan Holmboe.

Sûuer Kajakklubs km statistik.

Iflg. klubbens optegnelser er der ialt roet

km.

H erre kilornete rp o kal :

l9M

Sv Helge Kobberup . .

....

1945 Sv Helge Kobberup . . . ...
1946 Ove Hpyer
1947 Ove Hgyer
1948 Sv. Aa. Christensen . . . .. .
1949 Sven Pedersen ...........
1950 Sven Pedersen ...... .....
1951 Frederik Kobberup . . . . ..
1952 Sven Pedersen ..........,
1953 Sven Pedersen .....,.....
1955 B6rge Haaning
1956 Knud Aggerhohn ........
1957 Arne Hpyer

1407

km

L42lkm
1828

km

l4A2km
km
km
km
km
km
15ü) km
1250 km
1210 km
1597 km
1830
1515
1877
1186
1651

1958

...

Arne Hpyer

t959

HansHansen......

1960

Jørgeî Hansen

1967
1968

1969

ln0

rnl

OveKongsgaard...
OveKongsgaard...
Hans Ibsen

...2294km

.....
.....

PeerStakroge
PeerStakroge

OveKongsgaard...

tyl2 OveKongsgaard...
OveKongsgaard...
lw4 OveKongsgaard...
lc75 OveKongsgaard...
ryt6 OveKongsgaard...
7973

IW

OveHgyer

7978 OveKongsgaard...
tw9 Hans Husted ......
1980 Hans Husted ......
1981

ßa

Nils Hedegaard ..

KimThomsen

Peter Hedegaard

rgu

Kaj Jensen
Jan Holmboe

1986
1987
1988
1989

Ove
Ove
Ove
Ove

Hpyer
H6yer

Hpyer
Høyer

..

.....

1983
1985

km

... 2037 km
...I9l2km
... 1560 km
... lZilíkm
... l924.km
... 1131 km
... 1265 km
... 2185 km

....

t96l HansHansen......
1962 FrankNederby....
7963 HansHansen......
IW FrankNederby....
t965 Hans Hansen ... . . .
1966

1901

...2032km

......

...
...

t622km
1653

km

...2343km

...
...
...

km
km
L541 km

1333
1648

...2i775km
.

..

...
.
.

..
..

2û66km
km
1,1ó5 km
1350 km
1004

...2000km

...

2018 km

...1463km

...

1089

km

683 km

...

1668

...
...
...

3635 km
4135 km
414ó km

km

...3422km

1990 Ove HPyer

4187 km

Dame kilometerpokal:

194y'. Latua Kristensen ..
1945 Gudrun Nielsen
19ß Britta Pedersen ....
1947 Ellen Margrethe Pedersen

191

369 km

l74km

1948 >Ejuddelt<
1949 Ruth Andersen ....
1950 Ruth Andersen .. '.
1951 Ruth Andersen ....
1952 >Ej uddelt<
1953 Ninna Larsen
1954 >Ejuddelt<
1955 >Ej uddelt<
1956 >Ej uddelt<
1957 Nina Høyer
1958 Nina Hgyer
1959 Nina Høyer

630 km
700 km
4ó1 km
230 km

1058

1032

Nina Høyer
Nina H6yer
1962 Anne Margrethe Pedersen
1963 Helle Vindeløv ....
7964 Helle Vindeløv ...

472km
3û7 km

246km
425km
376

lYTt

IY72

Lene Stakroge

.....

km

490 km

2&km

Hanne Sørensen
Else Møller Andersen . ...
Else Kobberup

km

447 km
345 km

19(i5 LiseChristensen ..........
t966 UllaKobberup ....
1967 Tove Ibsen
1968 Tove Ibsen

lY70

km

894 km
916 km

19ffi
196l

l%9

km

202km

.

220km
150
114

km

km
4r7

JYSKE

@ DEN DANSKE BANK

BANK

.-ry

Uniban k
48

VESTJYST< BANK
- den lokale bank

6

lE13

Ln4
7975
1976

IW

79f12

1983

tgu
1985
1986
1987
1988
1989
1990

ty16

..

1102

382 km
578 km
706 km
500 km

462km
416 km
359 km
513 km

.......

>Ej udrlslt<

Poullauridsen.

..1200km
1986
1987
1988
1989

KimJensen.
Kenneth Lund Andersen.
SørenBruhn.
Michael Hansen.

19m

Louise Hansen.

Svend Nielsen.

1966 Niels Danielsen.

1967 Kaj Kongsgaard.
1968 Tovelbsèn.
7969 HanneSørensen.

tnl

L977

r978
1y79
1980

1982

tgu

Anders Tellefsen.
Peter Hedegaard.

GittaNielsen.
>Ej uddelt<

1985
1986
1987
1988
1989

Kim Jensen.
Lennart Lund Andersen
>Ej uddelt<
JohnPoulsen.

ßm

Charlotte Madsen.

Louise Hansen.

10ü) km
495 km
800 km

Begynderpokal:

'

1983

Poul Hansen.
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<
Sgren Krogsager.
Jette Skjødt.
Ebbe Jørgensen.
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<

km

..

.

1985 Jan Holmboe.

1965

Jens Hunsballe.

tE73
1574
1975

1980 KiriThomsen.
1981 Kim Thomsen.
1982 KimThomsen1983 Jan Holmboe.

t9&

tn2

693 km

.

Talentpokøl:

lg8/

1981

Kirsten Hgyer

Nina Hpyer
Nina Hgyer
Nina H@yer
Gitta Nielsen
Nina Hgyer
Gitta Nielsen
Nina Høyer
Nina Hpyer
Nina H6yer
Nina H6yer
Gitta Hedegaard

1.981

Knud Christensen.
Edwin Høyer.

360 km
360 km

1978 Kinten Hgyer
lE19 Nina H6yer
1980

tn0

Bente Engmark Laursen
Pia Gjervig Jensen .....
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<

Vandrepokal skænket af >GAMLE DRENGE<, Struer,

for din indsats for Struer Kajakklub:
1949 Frederik Kobberup

1950 SvenPedersen.
7%1. Sv. Aa. Christensen.
1952 Arne Hpyer.

l%3 SvenChristensen.
1954 Bprge Haaning.
1955 Bgrge Haaning.
L956 Bgrge Haaning.
1957 Arne Hpyer.
1958 FrankNederby.
1959 Hans Hansen.
IW JgrgenHansen.
196l Hans Hansen.
L962 SørenFryd.
1963 Bruno Plougmann.

1967 Ove Kongsgaard.
1968 PeerStakroge.
1969 Niels Danielsen.

ln0
lnl

lE72
Iy73

Mogens Makhokn.
PrebenKongsgaard.
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<
>Ej uddelt<

1974
1975
7976 OveH6yer.

Ln7
ln8
lWg

1980
1981
19& FrederikJühneMikkelsen. 1982
1965 Frederik Jühne Mikkelsen. 1983
lg8y'
1966 Hans Ibsen.

Henny Arriens.
Arne Hgyer.
Jonna Christensen.

PeerStakroge.
Gunnar Christensen.

PeerStakroge.
PeterHedegaard.

Ove

Kongsgaard.
49

1985

Gitta Nielsen.

1986
1987

Jan Hoknboe.

KimJensen.

1988
1989
1990

Peer Stakroge.
Gustav Jacobsen.
Ole Jensen.

på 33 cm i diameter, hgrer
den lille historie, at man ved modtagelsen i 1949 enedes om, at den
kunne erhverves til ejendom ved at få den overrakt 3 gange i træk
eller 4 gange ialt.

Til denne pokal, der er et stort søMad

Også her er medlemmer af Struer Kajakklub repræsenteret.

1953 Frederik

Kobberup

1954 Svend Pedersen ....
1960 Arne Hpyer
1963 Frank Nederby

. (nål nr.
. (nål nr.
. (nål nr.

.....

1)

4)
8)

(nål nr. 10)

Som det fremgår af ovenstående, blev den fra 1954-1956 vundet af
Børge Haaning, der således havde vundet den til personlig ejendom.
At pokalen stadig vandrer mellem klubbens flittþe medlemmer,
kan takke B6rge for, idet han i stedet for at beholde den, i forbindelse med generalforsamlingen den 16. oktober 1957 skænkede
den til klubben, som en evigt vandrende pokal.

Fighterpokal:
1988 Lennarth Lund Andersen.
1989 PeterHedegaard.
lW Sørenl. Bruhn.
Arne Hgyer med ldrætsforbundets Lederpokal.
Gamle Drenges Le derpokal:

ln7

Arne Hpyer.

Struer ldrætsþrbunds Lederpokal:

ßn

For idræt i Shuer.
Ved en lille hgjtidelighed den 2. august 1.!)6L blev der på Struer
Stadion (ved Bremdal), afslpret en stor granitsten med teksten

ArneHçyer.
>FOR

Struer Idrætsforbunds æresnill.
Struer Idrætsforbund har indtil dato ialt uddelt 18 æresbevisninger
i form af en guldnål med diplom.
50

IDRÆTI STRUER(

Ud over denne tekst var der indgraveret 2 navne, og der er endnu
ikke kommet flere til.

Når du har læst afsnittet om et >Sportsligt tilbageblik<, så er du
sikkert ikke i tvivl om navnene pâ de2 personer, som er fundet

Stenen, der idag er placeret uden for det nye Stadion, blev i sin tid
skænket Struer kommune, udvaþt for anlæg og parker, af fore-

værdige til at komme på stenen.

ningen >GAMLE DRENGE<.

På stenen står der:

oL

1948

VM

1950

FREDERIK KOBBERUP

oL

Den store sten er fundet på Overhoved Teglværks grund, ogaf Zoneredningskorpset transporteret til stadion, hvor stenhugger Arne
Westergaard har udført inskriptionen. Med hensyn til fundet af
stenen, så er det meget pudsigt, at det netop var på et stykke jord
tilhørende Carl Jensen, Overhoved Teglværk, Struer Kajakklub
opfprte sit første hus.

1%0

ARNE HøYER

Ärets idrætsravn i Struer.

Hvert år uddeles i Struer kommune en vandrepokal til en idrætsudgver, som har gjort sig særligt bemærket.
På denne pokal kan man finde navnene på 2 kajakroere, og den
ene endda 2 âr i træk, noget der endnu ikke er gentaget af nogen

enkeþerson.

1969 HanneSørensen.

lWÙ
lYT3

Hanne Sørensen.
Jens Hunsballe.

|

1977 og 1979 blev pokalen tildelt Fousing IF (ingen er formentlig
fundet værdig til pokalen i 1978), endelig er pokalen overrakt løberen IngaNielsen, AK KILEN, i 19&t og 190.
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