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Forord ved formanden

Struer kommunes førstemand har ordet

Struer Kajakklub har gjort det igen!

Jeg

Struer Kajakklub har gjort sig flot bemærket de 60 år den har
eksisteret. Gennem al[e årenè har klubben haft betydning for
Struer by - har sat Struer på både Danmarkskortet og Verdenskortet.
Siden jubilæet for 10 år siden er der kommet mange sejre og
mange sportslige erkendelser til klubben, med de mange unge
eliteroere klubben har fostret.
Det er dog ikke kun på eliteplan, der foregår interessante aktiviteter i Struer Kajakklub. Gennem de seneste år er motionsroningen styrket bettdeligt, blandt andet med oprettelsen afet turudvãg, dêr både forstå¡ og formår at samle klubbens medlemmer på spændende ture.

Som nytiltrådt formand ser jeg klubbens fremtid i møde med
stor foitrøstning. Der er høj aktivitet blandt klubbens medlemmer og hvert åikommer nye aktive medlemmer, der gerne indgår i destyrelses- og udvaþsarbejde - og så sandel,igogsågerñe hjælper til når specifikke opgaver skal løses. Med et sådan
karnmeiatskab og aktivitetsnivèau er det glædeligt at kunne fejre endnu et jubilæum, og jeg vil sige tak til de tidligere og
nuværende medlemmer, der har gjort det muligt, at vi i dag har
en så velfungerende klub, og jeg vil ønske for fremtiden at samme kammerãtskab og fælles ånd vil forblive i klubben.

Med det vil jeg ønske klubben tillykke med jubilæet.
Elsebeth Bak
Formand.

vil

som borgmester på Struer Kommunes vegne pnske Stru-

er Kajakklub tillykke med 60 ars jubilæet.

Struer Kajakklub er en klub med stolte traditioner -og meg:l
fornem rékte af præstationer gennem årene, båret frem af friske unge menneôker der ved-en utrolig træningsindsats har
skaffetãe resultater, klubben er så stolt af.

Nu er kajakklubben ikke kun den fysiske harde kerne af unge
kaproere, men det er også en klub med mange^medlemmer, der
roêr for motionens stytd. Oet er en herlig måde at motionere
på. At ligge på fjordenen dejlig sommerdag med solen på himien. Oet-vedleg-af erfaring, daleg selv har været motionsroer i
nogle ar.
Det kendetegner også klubben, at det medlemsmæssigt er ellille klub. Men det medfører også, at der ikke skelnes mellem
alderstrinene i det sociale samvær både i klubhuset og på de
arrangerede klubture. Det erjo herligt, at der kan blandes unge
og ældre, og at det så går godt.

Klubben fortjener også ros for, at den altid har været med, når
der arrangerès aktiviteter, hvad enten det er sommeraktiviteter
-af
Folkeoplysningsudvalget, eller når der er optog i
iværksat
byfestsammenhæng.

Må jeg slutte med Ønsket om en fortsat god klubaktivitet i den
ånd, der har været gældende i kajakklubben i mange år. Endnu
engang tillykke med jubilæet.

Leif Erik

Sørensen

Borgmester.
J

Forord 50 års Jubilæumsskrift 1991 ved tidl. formand Peter
Hedegaard
Bedre sent end aldrig!l!

Uvist af hvilken grund blev forordet til Jubilæumsskriftet i
1991 aldrig trykt og vi har derfor valgt at bringe det her.
Struer Kajakklub har haft stor betydning for Struer by, Danmark og kajaksporten på verdensplan.
I bladet Kano og Kajak 1974 bruges denne overskrift: "STRUER - verdens centrum". Dette er store ord, men ikke for store.
Ved stiftelse af klubben den 24. marts 1941 på SCHOUS
HOTEL i Struer, startede dette eventyr, og næsten samtidig startede produktionen af kajakker.
Først til eget brug, men senere blev det til et levebrød for Svend
Helge Kobberup og Gerhard Sørensen, samt gennem årene en
del ansatte i produktionen. Dette har udviklet sig til, at kajakker
fra Struer i "lille Danmark" i dag vinder flest guldmedaljer ved
alle store internationale stævner.
Klubben har igennem disse 50 år oplevet meget. På den sportstil næsten 100 danske mesterskaber, I

lige side er det blevet
guld,2

s@lv

og

1

til

Efter først at have haft "kajakhus" på Vralden, har vi siden 1946
holdt til ved stranden i Bremdal, hvor mange af medlemmerne
har bygget klubhus på en afbyens bedste byggegrunde.
50 år er lang tid, men dog ikke længere end at vi har været i
stand til at holde kontakt med de fleste medstiltere af klubben,
selv om disse i dag er spredt over det ganske land, en enkelt
4

Opvisning i havnen kunne i 60'erne samle 500 - 600 tilskuere,
og24 timers kajaklØb í 1987 er blot nogle af de aktiviteter, som
er foregået.
På landjorden er der for at skaffe økonomisk grundlag for klubben bl.a. arrangeret bortlodning, gåse- og andespil, koncert og
adskillige baller m.m.

i England.

til de medlemme¡ som gennem
at opbygge det, som vi i dag kan nye

Der skal her lyde en stor tak
årene har været med
godt af.

til

I vor klubsang stfu der i sidste vers:
Slut op "Ær dtn stander, yær parat"
men vær fgrst og fremmest en kammerat.

Vi har bestemt

at præge sporten gennem tiden.

endda bosiddende

Der har i de forlpbne 50 år været stor aktivitet i klubben, fra deltagelse i store stævner i Danmark, samt over det meste af Europa, til hyggeture f.eks. til Flyndersøen, hvorfra der kan fortælles mange spændende historier.

bronze ved verdensmesterskaberne.

Foruden s@lv og bronze ved Olympiske lege.
været med

Udgangspunktet for dette tidsskrift er da også en scrapbog fra
klubbens start i 1 941 , skænket klubben af Ellen Kobberup.

Kammeratskab er bestemt noget der prægü klubben i dag, så vi
også være med til at opbygge noget, som medlemmerne
efter os kan nyde godt af.

vil

til klubbens tidligere og nuværende medlemmer, og et stort
til lykke med jubilæet.
Tak

Peter Hedegaard
Formand.

Solskinsvejret gjorde det meget nemmere at afvikle udstillingen

50 års jubilæum

på Rådhuspladien, hvor der også blev overrakt en kajak fra

Efter alles mening blev der afviklet en fantastisk god 50

års

Jubilæumsfest.

Der var

s@rget

for pressedækning både fgt og efter arrange-

mentet.

Her et udpluk af overskrifterne: "Kajakklub fejrer

5Q-årsdag

med flere ãages fest". "struer Kajakklub kan fejre 5o ars jubi--

2i. mafts". "Champion of The World Kobberup of
Denmark'. "Det holdt hårdt at få søsat Struer Kajakklub". "Fik
læum den

kajakker og kontanter til den store guldmedalje". "Indbringende jubilæumsdag for Struer Kajakklub".

Har du ikke læst artiklerne, og har overskrifterne pirret din nysgerrighed, så vil du kunne lå,ne klubbens altid ajourfgrte scraþUog, hvor disse findes blandt meget andet stof om vores klub.

I klubbens eget blad konstateres:
"Efter et meget grundigt forarbejde lykkedes det at gennemf@re
alle arrangementer uden uheld eller forglemmelser. Nej, det er
ikke helt rigtigt, for udstillingerne i henholdsvis UNIBANK og
DEN DANSKE BANK blev ikke foreviget, idet fotoapparatet
som blev anvendt til formålet, svigtede (filmen var fejlmonteret
hos fotohandleren).

Det vil være forkert at nævne navne, når vi ser tilbage på det
store arbejde, som blev udført, for stort set alle tog deres del af
slæbet, og jeg tror, vi kan være enige om, at det var indsatsen
værd.
Selv vejret var med os. Efter stotm og regn i ugens fprste dage.
blev vi begunstiget med solskin under vort optog gennem byen.

TUBORGFONDET.
Optoget fortsatte til klubhuset, hvor rigtig mange mennesker
mødte op for at gratulere.
Gaver var der også mange afi men det var nok især gaven fra
Struer Kajakbyggeri og STØTTEFORENINGEN som vakte
mest opmærksomhed.
Fremmødet i klubben var så stort, at enkelte var bange for, at
maden skulle slippe op, men pigerne, som havde sprget for den
gode mad, havdé også styr på mængden, så alt forløb som det
skulle, med ros tilfølge fra de mange gæster.
Mange gamle medlemmer fandt sammen under receptionen !
klubben, og det var faktisk lidt svært at få afsluttet denne del af
festlighederne, men da vijo skulle fortsætte i fagforeningshuset
var vi nødt til at bryde op, men heldigvis for at mødes igen til
en fantastisk god banket, hvor alt klappede perfekt.
Forinden festudvalget kunne melde alt klar til gæsterne, havde
der dog været problemer med musikken, men en god musiker
fandt man, og selv om enkelte havde betænkelige miner, viste
det sig hurtigt, at musikeren forstod at være med til at skabe den

rigtige stemning.

Der var også sørget for gode sange til lejligheden, og som
sangskjuler havde forhenværende tørnrermester Henry Andersen lavet en flot kopi af vort klubhus.
Efter en fest, hvor det måske bliver noget sent, kan det ofte knibe med deltagelse i oprydningen dagen derpå, men også her var
der en god opbakning blandt medlemmerne.

Vi kan derfor være stolte over på ny

at have klaret en stor opgave.
5

Jubilæet indeholdt blandt andet Jubilæumslodseddel, Amk. lot-

teri under festen, udstilling

i UNIBANK og DEN DANSKE

BANK, Tivoli på havnen med plvogn (en gammel dobbeltdæk-

til Rådhuspladsen
nævnt i forvejen havde

ker bus), Optog fra P-pladsen Ølbyvej 41

hvor andre medlemmer som tidligere
lavet en fin udstilling. Efter ophold her, hvor vi blandt andet
modtog en ny turkajak (RAPTUS) af TUBORGFONDEI gik
turen videre til klubben, reception i klubben og fest i SID huset
Bredgade, og ikke mindst udgivelse af et godt jubilæumsskrift.
Det var en stor mundfuld for en lille klub, men alt gik godt.
For kun 20,00 kr. kan du stadig nå at blive indehaver afjubilæumsskriftet.
Du skal blot henvende dig til STØTTEFORENINGEN.
ì
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Det var her det hele startede
24. marts 1941 blev der aftroldt stiftende generalforsamling for
"Struer Kajakklub" på Schous Hotel. Struer har altid haft
karakter af trafikknudepunkt. Derfor har der i tidens løb naturligvis været en række gæstgiverier og hoteller. Det bedste af
dem var Schous Hotel, der senere blev omdøbt til Grand Hotel.

Dette hotel blev etableret af købmanden Mads Schou, der i
1858 flynede til Struer og derefter satte sit meget betydelige
præg på byens udvikling med en lang række initiativer. Mads
Schou var bl.a. formand for sognerådet i en årrække, svensknorsk vicekonsul, stifter af Struer og Omegns Sparekasse og
medstifter af Den konservative Klub.

I

1887 fik Schous Hotel bygget en teatersal, nyt restaurationslokale og en dansesal. "Den nyopfgrte Bygning er smukt og
godt indrettet og er den opblomstrende By værdig", skrev Struer Avis.

I

1895 blev hotellet totalt ombygget. I sin nye form rummede
det 12 gæsteværelser på 1. og 12 gæsteværelser pâ,2. etage.
Struer Dagblad glædede sig igen: "Det ny Hotel gør et imponerende indtryk med sine to knejsende Taarne og et stort Antal
fikse kviste, der rager op over alle andre bygninger her i byen.
Schous Hotel har altid haft et godt Renommé; nu vil det blive
betragtet som et af de bedste i Vestjylland," fastslog avisen.

Trods den senere navneforandring til Grand og efter en række
besværlige ar, gælder denne karakteristik heldigvis atter.

Parti af Østergade med Schous Hotel
6

Klubbens formænd:

Næstformand:
Jan Holmboe
Peter Hedegaard

Otto Kiørboe
Lars Skovgaard
Lars Mplgaard
Steen Poulsen

Peter Hedegaard
1987 - t992

Jan Holmboe
1992 - t99s

t99L - 1992

1992 1994 1995 1991 1999 200r -

t994
1995

t997
1999

200r

Kasserer:
Lone Holmboe

t99r - r993

Else Frandsen
Jette Larsen

1993 - 1998
1998 -

Sekretær:
Gitta Hedegaard
Else Frandsen
Else Kobberup
Otto Kiørboe

t99r - 1993
1993 - t993
t993

-

Lars Mølgaard

t995 - 1999

t999 - 2001
Bestyrelsesmedlem:
Kenneth Lund Andersen
Lennarth Lund Andersen
Gustav Jacobsen

Lars Skovgaard
Poul Frostholm
Anders Bjørn Pedersen
Birthe Guldhammer
Elsebeth Bak
Elsebeth Bak
200t -

t99r - 1993
r99r - 1993
r993 - 1994
t993 - t995
t994 - 1999
t99s - t99s
r995 - 1996
t996 - 2001

Kaj Pedersen

2000

Asger Kristiansen

200t
7

Sportsligt tilbageblik

Der var engang, - sådan starter alle eventyr. De kommende sider
viser at disse år også har været lidt af et eventyr for Struer

Her deltog Struer med klubbens nye "spirer". Efter nogle utroligt spændende lgb, hvor Struers roere blev bakket vældig godt
op af en kødrand af medlemmer, forældre og bedsteforældre,
vandt ungerne cuppen. Charlotte Madsen, Spren Frandsen,
Michael Guldhammer, John Povlsen og Mads Kongsgaard var
de meget stolte børn der efter sejren fik overrakt præmien, en

Kajakklub, og det er ganske vist-----

bgrnekajak.

De sidste 10 år har Struer Kajakklub i hØj grad sat sit præg på
kaproningsområdet i Danmark. Trods vores liden stØrrelse, har
vi været en af de klubber der har gjort sig bedst gældende, de

Klubbens børnehold kæmpede også godt om mesterskabet

Kortbaneroning i 90'erne

første år af halvfemserne specielt på ungdomsområdet, men i de
senere år også på seniorområdet.

I99l

var et af de første ar, hvor der på landsplan blev fokuseret
meget på at udvide bgrnekajakroningen. Et af tiltagene var et
bgrnecup, som kørte sideløbende med DM i Holstebro.

i

1992, men blev faktisk "snydt" for mesterskabet. Efter en del
brevveksling lykkedes det i 1993 at få en mundtlig tilkendegi-

velse af, at klubbens børnehold nok havde vundet DM i 92 ,
men det blev samtidig oplyst, at det officielle resultat ikke ville

blive ændret.
Dette var starten på et nyt kapitel i klubbens historie. Ä.ret efter
fik klubben via folkeoplysningsforbundets midler 3 nye bgrnekajakker. Vi kunne så året efter tilbyde børn allerede fra 10 års
alderen at ro i kajak.

I

91 havde vi specielt en yngste roer der klarede sig utroligt
Charlotte Madsen fik bl.a. 4 sglvmedaljer ved DM og en
guldmedalje ved Tour dq Gudenå. Dette sik¡ede den kun 13 årige Charlotte titlen som Arets Idrætsnavn i Struer, en titel som
tidligere var tildelt de to kajakoere Hanna Sørensen og Jens

flol

HunsballeSøren Frandsen var allerede i 91 begyndt at gfie sig gældende.
ll4cn í 92 blev han sammen med Charlotte de to markante navne inden for kaproningen i klubben. Søren Bruun og Allan
Madsen roede dette år i juniorklassen, hvor de tog medaljer
hjem ved JM. Også Mads Kongsgaard var begyndt at ro konkurrence i ungdomsklassen, og på børneholdet ved DM så vi
Casper Andersen, Lars Andersen og Michael Kongsgaard, alle
8

vi kom til athøre meget mere til. Der var kun en af de
gamle som stadig havde lyst-til atprøve kræfter på kortbane' I
Ó2vatdtPeer Stãkroge srjlv i OB klassen over 500 m og bron-

navne

ze over 5000 m.

Charlotte vandt dette ar bl.a. 2 guld ved DM og et ved JM'
Søren blev 4 x jysk mester og sikrede sig 3-DM titler. Disse
flotte resultater l-ikrede Søren Dagbladets talentpris i 92. Deførste år af halvfemserne blev den store trænerindsats leveret af
Ole Jensen, Gustav Jacobsen og Peter Hedegård.
1993 startede Sgren og Charlotte med et træningsophold i Cannes. Mads trænede herhjemme, og den store træningsindsats fra

i en udtagelse til et stort ungdomsstævne i
Sgren og Mads desuden-lll NM i Sverige. De
Tyskland.
Ochum,
to vandt vê¿ Olr,l guld i K4 og3 bronze iK2-

de 3 resulterede

vi sen-ere kom til at se
meget mere lii, nemlig Rune Ruscher og-Camilla Kiørboe.
Cañritta præsterede deite år som 1. års nybegynder at vinde
Samme år begyndte 2 roere også, som

bronze

i Kl

ved DM.

Dette var også aret hvor Struer Kommune en gaqg om året
begyndte atlædre kommunens idrætsudøvere der bl.a. havde
fåãimedaljer ved DM. Det første ar havde vi 4 deltagere Teq'

bl.a. den g"arvede OB-roer Peer Stakroge. Vi h9r lige-lden.haft
deltagereha kajakklubben med til denne hædring, Mads hver
gang siden (se i øvrigt under statistik side 59)'

l994blev 4 roere tilknyttet Team Danmarks Talentcenter i Sil-

keborg. For disse 4: Søren, Mads, Charlotte og Camilla startede året med træningslejr i Cannes. Det ar blev der virkelig-taget
medaljer hjem til Struer. Således startede sæsonen i Maribo

med 19 medaljer hjemtaget af 7 roere, ved Bagsværd regattaen
25 medaljer.
Det var også året hvor Lars Andersen og Casper Andersen som
vnqste roãre hiemtog stort set alle guld- og sølvmedaljer i deres
Í.la"ss". Ved DM fik tars såLledes 3 guld i Kl, Casper 2 sølv iKl
og sammen 3 guld i K2. Vi var ligeledes dette ar-rePræ-senteret
-Bochum, hior Charlotte, Camilla, Søren,-Mads, Lars og
i
Casper var med til at ro for Danmark. Søren kom hjem med 3
guldmedaljer og Mads 1.
også repræsenteret ved NM for gngdgry i Norge ved
Søren, Cãmilla og Charlotte. De to piger kom hjem med bronze iK4, mens Søren kom med 2 guld, 1 sglv og 1 bronze. De
utrolige præstationer dette år giorde at vi "satje o-s" p1 ldrætsfesten- i èfteråret. Allan Madsen, der i årets Iøb havde trænet
med de unge, fik Ärets Unglederpokal. T,ars Andersen fik
pagbladets-Talentpris og S6ren Fiandsen blev udråbt som
Ãrets Idrætsnavn i Struer.

Vi var

Det var ikke kun på vandet ved stævnerne Struer gjorde

sig^

bemærket disse år. Nar der blev kaldt til stævne, drog Struer af
sted med en hel karavane. Der var stor tilslutning af forældre og
andre "turister" fra klubben. Der blev ofte set på StruerJejren
med misundelse i blikket fra forældre I trænere fra andre klubber, der var alene af sted. I Struer-lejren blev der, når vi ikke var
på tilskuerpladsen, grillet, hygget, roet og gået ture, og om aftenen blev det måske til en tur på Bakken.

I

1995 fortsatte medaljeregnen' F.eks. kom 5 roere hjem fra
Maribo med 17 medaljèr og ved JM blev dettll29.I hene juni-

or var klubben suveræn på 5000 m distancen: 1 Mads, 2 Søten
og 3. Michael.
9

Ved DM i Holstebro gjorde Mads rent bord ved at vinde alt han
stillede op i, det blev til 7 guldmedaljer. Dette samr hans delragelsej VM gjorde at klubben endnu en gang saÍe sig på titlen
som Arets Idrætsnavn.
1996 kom Michael, Camilla og S6ren på juniorlandsholder. De
to sidstnævnte bl.a. til EM i Polen.
Her blev Søren nr. 4 i Kl 500 og Camilla nr.9 iK2. Ved Nor-

dic Open opnåede Søren 4 guldmedaljer.

SBren og Mads kom på juniorlandsholdet, hvor vi ikke havde
haft nogen på siden Hans Ibsen og Ove Kongsgaard var med i
69. Deres fØrste store internationale stævne dette år var i Bratislava, hvor Mads kom hjem med en guldmedalje på 1000 m Kl.
Senere blev de to, via flotte resultater ved World Cup i Bagsværd udtaget til Bochum, hvor den endelige kvalifikation til
junior VM skulle finde sted. Mads blev efter dette stævne som
den fprste i Struer Kajakklub udtaget tit Junior VM, som fandr
sted i Japan. Her roede han en 5. plads hjem i Kl 1000 m, en
11. plads i Kl 500 m og en 4. plads i K4 .
Søren, der desværre ikke kom med, blev senere udtaget

til

et

uofñcielt Junior VM i marathon i Spanien, hvor han blev nr.
10 i K2. Samme sæson blev Camilla udtaget til NM for ung-

dom. Her hjembragte hun ikke mindre end
af sølv, i henholdsvis K2, Kl ogK4.
10

I

Guldmedalje og

3

Ved JM tog Struer sig af 20 guld, 13 sølv og 5 bronze. Navne
som Morten Stakroge, Camilla og Jesper Mglgaard dukker op,
og Morten får allerede her i b¿rneklassen smãg for guld. Dèt
har ligeledes Casper, der dette år ror sit sidste løb for Struer,
idet han flytter til Skanderborg. Ved Bagsværd Regattaen tog
han således 5 guldmedaljer i ungdomsklassen. S6reñ repræsenl
terer dette år Danmark ved det uofficielle JuniorVM i Finland.
Her kommer han hjem med splv i K4 og en 8. plads i Kl.

Camilla og Michael repræsenterer ligeledes Danmark i marathon ved et World Cup for juniorer ved VM i Sverige. Camilla
får en 10. plads og Michaeien 4. plads.
Børneholdet der i96 bestod af Camilla Mplgaard, Simon Knudsen, Anders Frandsen og Morten Stakroge blev nr. 2 i bøme
cuppen. En lidt usportslig afggrelse ved stævnet i Odense forhindrede børnene i at vinde DM. Holdet havde roet indledende,
semifinale og var klar til finalen, men da tidsplanen var "skredet" besluttede man at det hold der havde den bedste tid i indledende heat skulle udråbes som vinder. Hermed vandt Gladsaxe foran Struer.
Holdet tog senere revanche ved klart at slå Gladsaxe ved stævnet
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Skanderborg.
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,Ârets flotte resultater bevirker at Camilla, der også

i bagagen

har 5 guld, 2 sølv og I bronze fra DM, tildeles Dagbladets
Talentpris. Og Sgren bliver for anden gang Arets Idrætsnavn.
De unge avancerer i Team Danmarks træningssystem, hvor
Camilla, Charlotte, Rune og Michael sidst på året kommer ind
på træningscenteret, og Sgren og Mads på elitecenter.

Morten og Jesper, der nu begge er rykket op i yngsteklassen,
tager godt for sig af medaljerne i 1997. Rune Ruscher, der er
juniorroer og specialist i 200 m kommer med juniorlandsholdet
til Bochum og bliver senere udtaget til Junior VM i Finland,
d.v.s. at vi 3 år i træk fra Struer Kajakklub er præsenteret ved et
sådant stævne. Rune opnår ved VM en semifinaleplads
Senere bliver han udtaget til NM.

i

K4.

I 99 opnåede vi meget, ikke mindst på seniorområdet. Søren får
flot 7. plads ved World Cup i Belgien i K2. Og selv om
Mads'finger har haft et møde med en kgkkenkniv og Spren har
en

tiltagende problemer med sine underarme, lykkes det dem begge at blive udtaget til Duisburg regattaen, hvor den endelige
udtagelse til VM finder sted. Begge udtages til kortbane-VM i
Milano. Her ror Søren K2 200 m og fâr en 4. plads i semifinalen. Mads ror K4, der ender på en 6. plads i B finalen, 2/10 af
et sekund fra en OL billet. Spren bliver senere ved DM danmarksmester i K2 500 m.

Michael, der har specialiseret sig i marathon, bliver udtaget
marathon-VM i Ungarn, hvor han i K2 bliver nr. 14.

til

til NM for ungdom i Sverige. De ror
begge K2 og opnår begge finalepladser.
Sørens problemer med underarmene gør at han vælger at stoppe med kaproningen i 2000. Mads der starter året med 10 ugers
træningsophold i Australien, opnår ved World Cup i Belgien en
7. plads på 1000 m Klog senere ved Copenhagen Olympic
Open s@lv på 1000 m K1 og 2 guldiK2.
Jesper og Morten udtages

Ved DM snupper vi 35 medaljer. F.eks. få¡ Camilla Mølgaard,
der er børneroer, to guld, Rune en guld, 3 sølv og 2bronze.I
K4 får de (1 junior og 3 senior roere) Rune, Søren, Michael
samt Mads, 2 sølv i herrer senior 500 m og 1000 m. Ved dette
DM, får Rune desuden et af sine " store" mål for sæsonen
opfyldt - idet han og Mads af dopingkontrollen bliver bedt om
en prøve.
Runes deltagelse i VM og hans flotte resultater gØr, at vi endnu
engang i klubben kan bryste os af titlen som Arets ldrætsnavn.

Klubben er nu bredt repræsenteret ved stævner lige fra bømeroere til senio¡ både på herre og dame siden. I 1998 viser Morten at han klart er den bedste yngste roer i Danmark. Ved DM
roer vi 24 medaljer hjem. Morten tager sig af 5 guld og 1 bronze. Ligeledes klarer Jesper sig flot, især i K2.
Morten, der i Kl går ubesejret gennem" sæsonen, udnævnes - vi
må vist godt sige, traditionen tro - til Arets ldrætsnavn.
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Morten udtages til NM i Finland og får bronze i K2. Mads deltager i EM i Polen, her bliver han i K2 nr. 10.
Michael, opnår for andet år i træk at blive udtaget til marathon
VM, denne gang i Canada, hvor har i K2 bliver nr. 17 . Ligeledes opnår Michael at blive danmarksmester i Holstebro på
10.000 mK2, og får sølv på samme distance i Kl. Og med en
s@lvmedalje ved DM i marathoqi K2 var Michael den næste
roer i klubben der fik titlen som Arets Idrætsnavn.
Fortegnelse over roere der har fået denne æresbevisning findes
under statistik på side 59.

Maratonroning Í 9O'erne

mere end en hurtig start at følge med i et maratonløb. Det
kræver udholdenhed, kondition, teknik og vigtigst af alt er det

Kajaksportens lillebror er ved at blive voksen......

nødvendigt at besidde en stor taktisk sans og overblik.

Jeg husker tydeligt mit første marathon løb, det var DM-marat-

hon i Middelfart '92. Jeg glemmer aldrig det løb, i min erindring står det som et af de hårdeste løb til dato! ! ! Jeg havde blot
roet i et halvt år, og jeg var lige begyndt at ro i klubbens gule
plastik Ranger der vejede 16 kg. Og de 16 kg var meget tunge
på de to 350 m lange overbæringer. Forestil jer en lille dreng
med en del hvalpefedt komme halvt løbende, halvt gående, men
som stadig yder sit bedste, med en tung kajak på skulderen. Jeg
kan forsikre jeg om, at det ikke var noget kgnt syn, men det må
have set temmelig morsomt ud, men det var det ikke, jeg fatter
ikke, at denne oplevelse ikke sk¡æmte mig langt væk fra denne
gren af kajaksporten. Men den dag i dag er jeg stadig helt pjattet med marathon...........

De fleste i dansk kajakroning har tidligere ment, at marathon
var for dem der ikke kun følge med på kofbane, og derfor skif-

til marathon hvor de hurtige kortbaneroere ikke stillede op.
Sådan var det måske i sta¡ten af 9O'erne, men de seneste 6 år
har maratonsporten gået gennem en rivende udvikling med konstant innovation og specialisering. Men det er en stor fejl at tro
at kortbaneroerne stadig kan fglge med. Ja, det er da rigtig at de
fleste maratonroere ikke kaa fplge med på kortbane, men det
modsatte er bestemt også rigtigt. Et meget godt eksempel tager
udgangspunkt i de nuværende og daværende olympiske mestre
1000 m toerkajak fra Italien. I 1997 stillede de op til EM-marathon på hjemmebane i Pavia, Italien. De startede som de skulle
ro en 1000 m, og de førte da også de første 2,5 kilometer, men
så faldt de af füerfeltet, og fra det punkt gik det kun den forkerte vej. De faldt støt og roligt ned gennem feltet, og kort tid
efter, hvor de lå som ca. nr. 20, udgik de. Så det kræver lidt

De tidlige.år

De ovennævnte egenskaber er der faktisk mange fra Struer
Kajakklub der besidder. Nogen har det også, selvom de ikke
ved det eller vil indrømme det. Dette har skaffet klubben mange gode og bemærkelsesværdige resultater i 90'erne. NåLr man
siger marathon, er der da også mange der straks tænker på Tour
de Gudenå, og det er også her at klubben har fået mange flotte
resultater. Ja, for rigtig mange er det en sejr bare at gennemf/re.
I de tidlige år på TdG var det især Søren Frandsen og Charlotte Madsen der hjembragte medaljer til klubben. Det blev til
mange medaljer af forskellig karat, og Else Frandsen udmærkede sig også med at vinde medaljer til TdG, men også til mange
andre stævner fik hun metal.

tede

Men efterhånden blev bredden i klubben større og flere begyndte at trænge sig på i kampen om maratonmedaljerne. Det toppede i '94 hvor klubben til næste alle stævner blev den mest
vindende.
Det var en flok bestående af Casper Andersen og Lars Andersen i yngsteklassen, Charlotte Madsen, Camilla Kiørboe, Søren
Frandsen og undertegnede i ungdom, Mads Kongsgaard i junior og Henning Thunedborg i seniorklassen. Til JM det år blev
al modstand ryddet af vejen og vi kom hjem med ikke mindre
end 7 medaljer, og der var dobbeltsejre i herre yngste, dame
ungdom og herre ungdom.
Samme fu

til TdG blev vi

også den meste vindende klub med 6
13

medaljer, to af hver karat, og to 4. pladser. Men mest bemærkelsesværdigt var det at Mads Kongsgaard (I.-års junior) sammen med David Larsen, Kolding blev nr. 2 íherre senior K2. De

I

1997 blev der indført vægtgrænser for marathonbådene, en
enerkajak skal nu veje 8 kg og toerkajakkerne skal minimum
veje 12 kg.

blev kun slået af de nybagte bronzemedalje vindere fra VMmarathon Karsten Solgård og Thomas Christiansen. Dette var
første seniormedalje siden 1971, hvor Mads' far, Preben Kongsgaard, og Henry Husted også fik sglv.
Og dette år bød også på endnu en flot præstation. Den stod Lene
Stakroge for, da hun som den fprste kvinde fra klubben gennemførte den lange distance pã 120 k-. Og så blev det endda
til en flot s@lvmedalje sammen med gemalen Peer i mix turbåd.
Sæsonen blev afrundet ved at klubben

bedste marathonklub

fik overrakt pokalen for

i Jylland.

1995 blev et "stille" år for klubbens marathon-afdeling når man
sammenligner med '94, men alligevel var klubben godt med
fremme. Det blev til 10 medaljer ved mesterskaberne og igen
flotte resultater ved TdG, Mads gentog successen fra âret før
ved igen at blive m.2, og klubben fik 6 medaljer, og de 3 guld-

medaljer tilfaldt Lars Andersen, Camilla Kiørboe og Else

Frandsen. Og til vores eget Yen4lgb var der dette år meget
spænding og drama, mest drama, pga. det meget hårde vejr.
Klubbens et år gamle Nelo-letvægts K2 blev totalt smadret ved
en bjærgning af denne. Dette var et temmelig stort tab for klubben, da letvægtskajakker efterhånden er en n@dvendighed for at
være med hvor det sker, når man snakker marathon.

Mange af klubbens medlemmer og klubben har dog også gennem årene anskaffet sig letvægtsbåde, både kaproningsbåde og
turbåde. En letvægstbåd har mange fordele i et langt løb, blandt
andet er den selvfplgelig hurtigere i starten og i de mange ryk
undervejs, men ydermere er den også lettere at holde oppe i fart,
for ikke at tale om de mange løbeture med kajakken.

t4

Internationale opgaver med landsholdet
Dette år bød også på den første internationale maratonopgave
for en Struer roer. Den stod Søren Frandsen for, da han blev
udtaget til Nations Grand Prix, det uofficielle VM for juniorer i
Spanien.
Sgren padlede sig sammen med David Larsen, Kolding til en l0
plads efter et meget hårdt løb.
Flot eftersom Søren selv mener, at han ikke kan ro marathon.
Søren har tit vist, at han kan ro marathon, blandt andet i 1995,
hvor han førte 120 km på TdG, men efter defekt på Mossø blev
npdsaget til at udgå, og i 1996 blev han nr. 2 i juniorklassen.
Sørens resultat blev godt fulgt op året efter, da Camilla Kiørboe
jeg blev udtaget til World Cup, der blev afholdt sammen med
seniorernes VM i den svenske by Vaxholm. Udtagelsen kom på
baggrund af de fine resultater ved DM, hvor klubben i alt fik 7
medaljer. Jeg må sige, at det var en utrolig stor oplevelse at delog

i et så stort og velorganiseret stævne. Vi blev indlogeret
sammen med seniorholdet, og blev behandlet som rigtige stjerner. Det var vi meget beærede over, at vi juniorer fik samme forhold som de store seniorstjerner. For Camillas vedkommende
fik løbet en uheldig optakt, da hun ugen inden måtte ligge i sengen med halsbetændelse, og hun stadig var på penicillin under
løbet. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om at hendes 10. plads
ville have blevet til noget andet og bedre, hvis hun havde været
tage

frisk.

Jeg blev igen nr. 4, som jeg blev meget det år, men det var en
meget god placering, som jeg selv var meget overrasket over.
Nåimin kommer til sådan et løb for fprste gang, så har man jo
ingen anelse om hvor godt man ror i forhold til de andre, og
deîfor blev jeg meget overrasket. Endnu en gang blev TdG e-n
succes med 5 medaljer, og Mads blev endnu engang nt. 2, for 3.
år i træk.

på marathon fra den gamle gruppe, men mange nye talenter
þressede sig på, blandiandet gjoide Morten Stakroge rent bord
ïed DM, véd at vinde i både ener- og toerkajak, og ydermere
vandt han det 43. Berliner marathon i klassen op til 17 ar, selv-

Sæsonen blev afrundet ved at Camilla og jeg deltog i de åbne
hollandske K4 mesterskaber over 18 km. Dette var en meget fin
tur, og udfaldet kunne ikke være bedre, da vi begge vendte hjem
som hollandske mestre.

Dette år bød også på den fØrste internationale senioropgave, da
jeg blev udtagel tilat ro et World Cup løb i enerkajak i dentþktiãt<e Uy fyñ Nad Vlatou. Camilla var meget tæt p-å aJ þlive
udtaget-eftér et løb i Maribo, men blev desværre siet fra i sidste
øjebiik. I min debut blev jeg rr.17 i etfelt på 35 roere. Dette
rar første gang jeg fik en smagsprgve pâ, hvor hurtigt {e¡ rges
internationãlt. Jeg-var meget overrasket , og var faktisk lidt desillusioneret efter dette løb, for inden mente jeg da, at jeg roede
meget godt. Men der var ikke andet for, end at træne noget

1997 var et mindre godt år, hvis man kan bruge det ord, men i
forhold til de andre var det et mindre godt år. Det blev kun til få
medaljer' ved mesterskaberne, blandt andet fordi

om han stadig selv var Yngste roer.

den store skare af tidlige-

mere.

fra, og resten var blevet
seniorer, hvor konkurrencen som bekendt er

TdG dette år blev lidt af en nedtur når man ser på antallet af

re gode ungdomsroere
efterhånden var faldet
hård. Det blev
dog til 4 medaljer ved
meget

DM-marathon. Men som
altid var TdG et lyspunkt
for marathon afdelingen,
endnu engang blev det til
mange medalje¡ i år 6 af
slagsen.

*J-

Å.ret efter var der kun

*¡

Camilla og mig tilbage

medaljer, men det blev opvejet at de blev taget i tre meget deltagersiærke klasser, og der blev skrevet historie dette år. Morten
St-a,kroge roede sig til en guldmedalje i yngsteklassen, Camilla
Kiørboè og Allan Madsen roede mix-kap., og besatte efter
meget flot roning om s@ndagen 2. pladsen. D-ette var blot den
andãn kvinde i klubbens historie der gennemfgtÍe 120 km.Og
efter 3 år i træk med sølv lykkedes det endeligt for Mads at få
det ædleste metal. Han havde valgt at ro med mig, og efter min
mening var det det rette valg. Det var første gang i klubbens
historié, at vi fik guld i en af senior kap-klasserne. Så en hel fiasko var løbet dog ikke...............
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i999 blev der endnu engang skrevet historie. Her var der for
fprste gang deltagelse af en Struer-roer ved VM-marathon.
Efter to gode placeringer som nr. 8 og 9 ved to World Cup l6b
i starten af sæsonen blev jeg udtaget til VM sammen med Rune
Kristensen, Limfjorden i toerkajak. Dette er nok den største
oplevelse i min karriere til dato. Løbet blev afholdt i Ungarn
hvor kajakroning har en lidt anden tilslutning end i Danmark. Vi
blev behandlet som de danske fodboldstjerner bliver behandlet
her i landet. På hotellet fik vi hvad vi ville have, og der var temmelig mange autografjægere. Det var jo meget sjovt at prøve at
skrive en autograf, selvom de små bgrn nok ikke vidste hvem
Michael Kongsgaard fra Danmark var. Der va"r næsten 35.000
mennesker langs ruten, og 10.000 af disse var placeret på tribunen i mål området, hvor starten, overbæringen og målet var.
Det var så stort athøre alle disse mennesker heppe, råbe og skri16

ge når starten gik. Heldigvis gik det ikke Rune og mig på, så vi
sluttede som nr. 14, hvilket var godt, da vi bare var med for at

lære, og målsætningen var top-15.

Dette år så det lidt skidt ud med hensyn til bredden i klubben.
Der var kun 3 roere der stillede op til DM, så det blev kun til en
enkelt sølvmedalje. TdG var også lidt trægt, for der var kun 11
deltagere fra klubben, det laveste antal i de år jeg har været
med, men alligevel markere vi os flot ved at tage en guld- og en
s/lvmedalje i seniorklasserne. Et "comeback" til Camilla
Kiørboe sørgede for guldmedaljen, men Mads og jeg blev henvist til 2. pladsen med bare 35 sekunder.
Aret 2000 bød kun på én roer der vovede sig ud på de lange
distancer, dog med mindre succes end ãretfør. Rune Kristensen

velse, at se hvordan alt foregår ovre på den anden side af
"dammen" var temmelig sjovt. Og det er rigtigt som man siger:

AIt er meget

stØrre derovre, især bilerne.......

TdG i 2000 bød blot på en enkelt medalje, men en meget flot
Anja Villadsen havde efter utallige opfordringer besluttet sig
Kl tur over 57 km, og til alles store overraskelse, ikke mindst hendes egen, lykkedes det hende at
komme i mål i Randers som en flot nr. 2. Dejligt at se nogen
der fØr tage kampen op i 57 km klasserne i stedet for at stille op
på trim. Det burde f7erc gøre, især fordi klasserne på 57 km
efterhånden er blevet ret små. Og det er jo kun 6 km mere.
en.

for at stille op i dame senior

og jeg formåede kun at blive nr. 10

til årets første World Cup i
Tyskland, og vi måtte desværre udgå til det andet lpb i England,
da der var en, der spændte ben for Rune, hvorved han faldt og
kajakken landede direkte ned på roret, og det blev slået skævt,
og derfor var det umuligt at fortsætte. Derfor var det meget
tvivlsomt om vi ville blive udtaget til årets hovedbegivenhed:
VM i Canada. Men efter DM guld på 10.000 m og sølv til DMmarathon, hvorjeg for /vrigt var den eneste fra Struer der deltog, blev vi alligevel udtaget.

.9t
{tn

VM blev lidt et antiklimaks i forhold til året før, blandt andet
fordi der næsten ingen tilskuere var, blot et par hundrede, og
fordi vi ikke formåede at indfri vores egen målsætning som nr.
10. Vi endte efter vores dårligste løb på en temmelig skuffende
17. plads. Men selve turen

til

Canada var en meget stor ople-

l1

Som en afslutning på denne lille artikel vil jeg gerne opfordre
alle til at man støtter maratonløbene på den ene eller anden
måde, både kaproere og dem der gerne bare vil have en naturoplevelse.
Marathonløbene byder tit på drama og spænding, og det er også
værd at tage til, bare for at kigge på, og få en god kluboplevelse. Vi ved jo alle, hvor hyggeligt det er at komme i mål i Ran-

ders på Tour de Gudenå

til

duften af Lillians nybagte kager.

Dette ka¡ holde selv den mindste gejst i vejret.
Sådan behøver detjo ikke kun atvære til Tour de Gudenå, men
også til mange af de andre små løb rundt omkring i landet. Og

jeg håber, at klubben vil støtte de nye unge talenter, lige
meget som de stØttede min generation, og derved få lige

så
så

mange gode oplevelser med kajakklubben som jeg har fået, ikke

blot til maratonløbene, men også til hverdag i klubben.
Michael Kongsgaard
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Lidt TOUR de GUDENÅ statistik:
i968: Her var der kun 3 (Ove Hgyer, Hans Ipsen og Per Jensen
(Peer Stakroge)) der tog udfordringen op.
Heldigvis er der blevet ændret meget herved.
Siden-sidste jubilæumstidsskrift har deltagelsen været således:

1993

Camilla Kiørboe

guld

Charlotte Madsen og
Camilla Kiørboe

bronze
1994

guld
sølv
sølv

1991 28
1992 26
1993 23
1994 t9
t995 23
1996 21
1998 t9
1999 11
2000 t4

Charlotte Madsen
Mads Kongsgaard
Else Frandsen
Søren Frandsen

Casper Andersen

Mads Kongsgaard (og David)
Lene og Peer Stakroge

bronze Lars Andersen
bronze Anders BjØrn Pedersen

og det er faktisk rigtig mange i forhold til klubbens samlede
antal aktive roere, hvor vi ydermere bør se bort fra børneroerne,
hvor udfordringen er for stor.

Mads Kongsgaard's resultat var en kopi af
faderen Preben Kongsgaard's resultat i 1971
da han sammen med Hans Henry Husted
også vandt sølv i senior KII 120 km.

r995

guld
guld
guld
sØlv
sølv

Lars Andersen
Else Frandsen

Camilla Kiørboe (og Anne)

Charlotte Madsen
Mads Kongsgaard (og David)
bronze CasperAndersen

Resultater:
1990

bronze Louise Hansen

r99t

guld
sølv

bronze
t99Z

sølv
sØlv
sølv
sølv

guld
sØlv
SøIV

Iflg. Silkeborg Avis var 1995 det vejrmæssigt værste ar i løbets historie.

Charlotte Madsen
Søren Frandsen
Else Frandsen
Søren Frandsen
Charlotte Madsen
Else Frandsen

r996

guld
guld
guld
sØlv
sølv

Casper Andersen

Camilla Kiørboe (og Anne)
Else Frandsen
Søren Frandsen
Mads Kongsgaard (og David)

t9

1997 guld

bronze
bronze
bronze
bronze

r998

guld
guld
sølv

1999
2000

Camilla Kiørboe (og Anne)
Morten Stakroge
Torben Allesen (og Henning)
Else Frandsen
Peer Stakroge og Ove Kongsgaard

Morten Stakroge
Mads og Michael Kongsgaard
Camilla Kiørboe og Allan Madsen

Ungdomsroning i Struer Kajakklub
Træning
Ungdomsroningen

i Struer kajakklub har været

afdelinger.
Det foregående hold bestod

delt op i flere

af Søren Frandsen, Charlotte og

Allan Madsen, Camilla Kiørboe, Mads og Michael Kongsgaard, mfl. Det er nogle af roerne fra det hold vi nu ser deltage på
f.eks. landsholdet.

guld
sØlv

Camilla Kiørboe (og Anne)
Mads og Michael Kongsgaard

sØlv

Anja Villadsen

m.4

Steen Poulsen og Peer Stakroge.

Alle disse flotte resultater er ikke kommet på grund af roernes

Vores ungdomshold blev dannet i 1996, og siden da har der
selvf6lgelig været tilvækst og frafald på holdet. Med en stØrrelse på ca.6-8 stykker på sit hpjeste, har vores hold jo nok ikke
været af de største, men det er jo heller ikke det der tæller. Og
selv om spredningen på roerne også har været stor, har holdet
altid fungeret godt og træningen har været til gavn for alle !
Dette har vist sig ved adskillige medaljer ved de mange stævner
vi har deltaget i. Faktisk trorjeg ikke atjeg kan mindes et eneste stævne, hvor der ikke er en eller flere fra holdet som har
taget medalje.

store træningsindsats alene.

Effektiv tilrettelæggelse, gode holdledere og assistenter, medhjælpere og familie som giver et nap med, er uvurderlig i denne sammenhæng.

Mange husker formentlig "MORFARS" smittende humør, tilråb og flittig brug af hundeflØjten om spndagen, og ved mål i
Silkeborg og Randers at blive modtaget med tilråb og assistance for straks at blive budt på mad og drikke, og ikke mindst Lillian Holmboe's kager !l
20

Også roningen i mandskabsbåde har vist sig succesfuld. Flere
jyske og danske mesterskaber i toerkajak samt medaljer i firerkajak giver udtryk for dette.

T[æningssamlinger
Lige fra det år vores hold blev dannet, har vi deltaget i mange
træningssamlinger. De fleste unge roere fra Struer kajakklub
har prþvet at være med på Jyllandskredsens træningssamlinger
i Sønderborg Kajakklub. Disse træningssamlinger er åbne for
alle jyske roere under 18 år, som har lyst til at pr6ve kræfter
med lidt mere intensiv træning, og samtidig m6de andre unge

med samme interesse. Camilla og Jesper MØlgaard samt jeg
selv, har ydermere de sidste 2 âr været opta-get på Team Danmarks talêntcenter i Silkeborg. Her mØdes eliten af unge roere
fra hele Jylland ca. en gang hver anden,måned, for at træne
sammen i'en hel weekend under ledelse af en træner fra DKF.

Pigeroning i Struer Kajakklutr
Det er ikke en stor del af hverdagsgangen

i

Struer Kajakklub

i de sidste åt De markante roer Charlotte Madsen og Camilla Kiørboe, kan man godt sige er gået noget ned i træningsmængde, men det er jo ikke en sportsgren som man kan leve af.

her

Stævner
Struer Kajakklub har altid forsøgt at stille så store hold som
muligt til stævner. Dette betød, at vi unge roere hver i sær sjældent-havde været på holdet i mere end et halvt ar, inden vi blev
sendt i "kamp". Dètte var deltagelse ved Maribo Regatta, Copenhagen Olympic Open, jyskmesterskaber og danskmesterskaber sãmt Toûr de Gudenå ! Dette har været med til at give os en
hel masse nyttig erfaring i en tidlig alder. En anden fordel vi
unge roere fia Struer ofte havde, var balancen. Her i Struer er vi
jo vant til de Store ØstenvindsbØlger, og balanceproblemer har
sjældent spillet den store rolle. Så når vi kom til stævner hvor
der var urõligt vand, har Struerroerne ofte haft det noget lettere
en nogle af de andre roere, som kun træner på fladt vand.

Socialt samvær
Udover træningen har der altid været et godt sammenhold mellem roerne.
For at træningen ikke altid skulle føles så hård og trættende, har
vi unge roere altid forsøgt at finde lidt adspredelse væk fra de
hårde træningstimer.

Videoaftner óg biografture er bare en del af de aktiviteter der
har foregået uden for klubben.
Dette er også noget af det der gør, at rîan i Struer Kajakklub er
næsten ga"ranteret at finde venner for livet.
Morten Stakroge

Men de to piger har gjort deres til at vise at Struer Kajakklub på
Danmarks- og Verdenskortet. Men også med at få nogle ny
piger til at interessere sig få kajaksporten. Det erikke en sportsgrén som alle falder for. Og man kan da heller ikke sige at der
er så mange pigeroere tilbage i klubben.
Charlotte Mádsen roer ikke mere, selvom hun har haft mange
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flotte præstationer i sin tid som kajakroer. Camilla Kigrboe har
også taget sin tØrn inden for kajaksporten og har haft mange
flotte præstationer, selvom at hun var en pige som startede forholdsvis sent med at ro kajak.
Tilbage i Struer Kajakklub er der kun Camitla M6lgaard af de
yngre roere.

deres trænere har fulgt dem så tæt på vandet, at de tør lade dem

ro uden ledsager, og de har bestået de obligatoriske sikkerhedsprøver, så nu er det på tide at slippe dem ud i er lidt andet
farvand, nemlig Kilen. Der er også en del "gamle" roere med,
både unge og ældre.
¡:l:il

.

Men det er svært at få piger til at ro Kajak, for det er en sportsgren som tager meget tid. Men samtidig skal man også have
meget viljestyrke, for hvis man som pige altid skal tage alene
ud at træne, hjælper det ikke atvære doven. Men at dei ikke er
særlig mange pigeroere i Struer Kajakklub, er også et problem
i alle andre klubber. Men man kan da bare håbo at def vender,
så pigerne også kan få noget indført.

Tirrudvalget
Der har vist altid været et stærkt element af samvær og hygge i
kajakklubben, både hjemme og ved srævner af den ene õg den
anden slags. Det er også kommet til udtryk ved at der er blevet
arrangeret ture, hvor hygge, skæg og ballade og naturoplevelser
har været på dagsordenen. Der er mange der igennem årrene har
taget sådanne initiativer, og det er der heldigvis stadig. I de
senere år har klubben derudover haft et turudvãtg. Det nar itte
været svært at få nogen til at gå ind i udvalget, og - endnu bedre - der er god opslutning om turene, for eksempel til FlyndersØ, der har været mål for utallige ture. Et par andre ture er ved
at blive klassikere: "Kilen Rundt" finder sred lige efter Sct.
Hans. Da er nybegynderne lige blevet frigivet. Dét vil sige at
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Der er altid godt med slik og snolder med, for på et eller andet
godt sted går vi i land og spiser der hele. Et årunderholdt formanden os med at vælte på helt blankt vand, en anden gang var
der så mange buler på at efpar stykker lignede tro kopier ãf de
lappedykkere vi lige havde beundret. Et år var det næsten umuIigt at komme frem til Kilen, da en væltet kran spærrede Oddesundvej. Men ligegyldigt hvad der sker på turen, så er der fælles grill osv, når vi kommer tilbage til klibhuset.

Den anden begyndende tradition er vores pinsetur. Fgrste gang
skulle den gå til Doverodde, og udvalget forberedte turen meget
grundigt med aftaler om adgang til stranden via el række private gfodspladser og markveje. Bare sådan at vi kunne samle
trætte roere op. Pinselprdag blæste det - ikke en halv, men en
hel pelikan. Vi kom dog alle sikkert til Oddesund, men efter den
tvuñgne - og helt n@dvendige - overbæring og en lidt tidlig frokostbesluttede vi at køre til vores lejr på Doverodde og se om
ikke vejret blev bedre dagen efter. Det gjorde det ikke, så vi
vandrede lidt utålmodige rundt i Boddum plantage. 2.pinsedag
var vejret lidt bedre, men nu var vi alt for godt i gang med at
hygge os....

Áret efter gik turen

til

Simested å. Udvalget havde pr@vet åen
og under vandet, så den skulle være god
nok. Og det blev en god tur, selv om det igen blæste kraftigt,
især for dem der til slut absolut skulle ro ud i Hjarbæk Fjord og

afi forvejen, både over

helt hen til Jette og Niels' sommerhus, der var annekteret til
midlertidigt klubhus.

Nu hvor vi ved at det altid blæser

i

pinsen,

vil vi

også fremover finde de mest udfordrende steder

naturligvis

til vores pinse-

ture, og udvalget har andre turforslag under overvejelse. Der
skal være noget for unge såvel som gamle, hyggeroere såvel
som dem med krudt bagi, nye såvel som erfarne.

Minder og andet godt fra medlemmerne
På vej mod verdenseliten
Når man, som jeg nu, skal se tilbage på en meget vigtig del af
sit liv, er der sèlvfplgelig ting der har betydet mere end andre.
Ting man husker meie end andre. Jeg vil derfor prøve al geîgi
ve õg beskrive nogle af de begivenheder og forløb der har haft
stgrsl sportslig betydning for mig i min tid i Struer kajakklub.
Jeg kan

i dag stadigvæk huske fprste gang jeg var ude at ro som

fuldgyldigt medlem af klubben.

þg, sóm de fleste måske ved, er et produkt af to familier
med stærke kajaktraditioner, er jeg jo nærmest født med en
pagE i handen. De første mange år begrænsede min kajakroãing sig dog til små korte ture, når jeg om sonìmeren var med
minè forældre ved stranden. Det der for alvor vakte min interesse var afholdelsen og opmærksomheden omkring klubbens
50årsjubilæumi 199i.
Kort tid efter blev jeg indmeldt i klubben, og min allerførste tur
som fuldgyldigt medlem var en kold spndag formiddag detl14
-91, hvor jeg roede ca. 3 km i en grøî og hvid Malik mens min
far holdt Øje med mig inde fra stranden.
Du

Det første ar, altså i 199L, blev jeg "trænel" af Ole Jensen, bedre kendt som Lange Ole, som tog sig af os nybegyndere, og det
blev for mit vedkommende faktisk til en del kilometer det ar, i

alt 856.

De begivenheder jeg husker bedst fra det første år, var for det
første den fgrste gang jeg kunne følge med de hurtige roere
(Søren Brun, John Poulsen, Peter Hedegård, Allan Madsen og
Søren Frandsen) på en tur fra klubben til Venø-Camping. For
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det andet da vi "unger" vandt bgrnecuppen og dermed enbørnekajak til klubben ved DM på VandkraftssBen.
Aret efter varjeg blevet så "god", atjeg kunne begynde at træne
med Søren Frandsen og Charlotte Madsen under Gustav Jacobsen's og Peter Hedegård's vejledning.

med David og Torben fra Kolding vandt DM
500 m K4.

i herre ungdom

I

1993 rykkede jeg op som junior, et spring jeg oplevede som
meget stort. Arets absolutte hpjdepunkt var dog da jeg og David
Larsen vandt sølv i herre senior K2 120 km til Tour de Gudenå.

I Vinteren 94/95 udvidede jeg min træningsmængde eksplosivt,
bl.a. fik jeg min far til at bygge en romaskine, som jeg så roede
på hver anden morgen fra 5,30 ude i vores garage.
Den megen hårde - og målrettede - træning betalte sig, for til
sæsonens fprste stævne, Testregattaen vandt jeg til min store
overraskelse samtlige løb jeg stillede op i. Efterfplgende blev
jeg udtaget til juniorlandsholdet hvor første opgave var et stort
internationalt stævne i Bratislava, Slovakiet, og endnu mere
overrasket og glad blev jeg, da jeg her vandt Kl 1000 m. Jeg
havde aldrig troet at jeg var blevet så god, pludselig var dr6mmen om deltagelse ved junior VM i Japan ved at blive til virkelighed.

Efter sæsonen 1992 blev jeg indplaceret på Talentcenteret i Silkeborg sammen med Charlotte og S6ren, og på dette tidspunkt
begyndte min udvikling attage fart. I klubben fik vi unge etableret et utroligt godt træningsmiljø, hvor vi stort set dagligt
mødtes til fællestræning, og sæsonen 1993 blev virkeligt året
hvor de unge roere fra Struer markerede sig til sæsonens stævner. For mit eget vedkommende var årets hpjdepunkter da jeg af
DKF blev udtaget til ungdomslandsholdet, hvilket indebar en
tur til Bochum og til NM i Sverige, da Søren og jeg sammen
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Deltagelsen i Japan var og er en af de absolut største oplevelser
i mit kajakliv. For det fØrste var det et spændende møde med en
helt fremmed kultur, og for det andet fordi vi rent sportsligt klarede os godt. I K1 1000 m opnåede jeg en femteplads, mens vi
i K4 1000 m blev nummer 4, sølle l/10 sek. fra en bronzemedalje, begge resultaterjeg i min vildeste fantasi ikke havde forestillet mig et år tidligere.

Kortbanesæsonen 1995 blev

for mit vedkommende afsluttet
i alt vandt 7 danske

med DM på Vandkraftssøen, hvor jeg
mesterskaber.

I

1996 rykkede jeg op som senior. Dette år valgte jeg at satse på

at få en god studentereksamen, men det blev alligevel til pæle
resultatei. Ved Bagsværd Olympic Open opnåede jeg en 3 pl. i
Kl 200 m og en 6 pl. i Kl 1000 m og blev derfor udtaget af
DKF til World Cup iDuisburg, men da dette faldt sammen med
dimissionen fra gymnasiet, valgte jeg at takke nej.

Årets store overraskelse indtraf da Kim Knudsen, ARK, og jeg
til DM kun var 2ll0 fra at slå det forgangne års verdensmestre
i K2 1000 m Thor Nielsen og Jesper Staal.
1997 blev jeg indplaceret på Team Danmarks Elitecenter i
Bagsværd, og det var også dette ar jeg flyttede til København
for at studere.

ï

Min daglige træning blev så,ledes henlagt til Bagsværd Sø, 49n
iee valgtedog helr bevidst at stille op for Struer Kajakklub,

irv"ilketleg ogiå r.gn.r med at gøre i fiemtiden. 1997 blev dog
et skuffende år for mig. Mit niveau var steget, primært fordi
Allan Madsen og jeg hjemme i Struer havde trænet sammen 2
gange dagligt gennem hele vinteren, og jeg fik derfor tilkæmpet
mig en fait plads i den danske K4, som efterfglgende kvaljficeredè os til EM i Bulgarien, men grundet en politisk rævekage,
blev vi spist af med en tur til World Cup i Polen.

med

til

Sydney, men som det

tit sker, vil skæbnen det anderle-

des. Så eri aften i januar hvor jeg var ved at lave min aftensmad,
smuttede en kniv for mig med det resultat, at jeg skar en finger

halvt af.
Efter operationen var lægernes dom uoverskuelig hård: holde
fingereñ i totalt ro i 10 uger. På dette tidspunkt oplevedejeg den
støiste nedtur i hele mit kajakliv, jeg var virkelig dep{neret,
min drøm om OL virkede knust.
Om det var fordi min krop eller min psyke trængte til en pause
ved jeg ikke, men i hvert fald oplevede jeg en-nærme-st eksplosiv fbrbedring, da jeg igen optog træningen. På kun få måneder
havde jeg generobiet mit gamle niveau med det resultat, at jeg
blev udtaget til den danske K 4.
Ved World Cup i Duisburg opnåede vi en 7 plads, som derved
sikrede os deliagelse ved VM, som samtidig var udtagelse til
OL. Drømmen levede videre.
Forud for VM var vi i 5 ugers træningslejr, hvor ikke kun jeg,
men hele holdet forbedrede sig voldsomt, og det var derfor også
en meget stor skuffelse at vi i semifinalen ved VM i Italien blev
slået ud kw 2/IO sek. fra at kvalificere os til finalen og dermed

oL.

I

stadig håb om OL deltagelse tog jeg med de pvrige elitecenterroere fra Danmark på en 10 uger lang træningslejr i vinteren/foråret 2000. Denne lejr er både det hardeste, men samtidig
mest givtigejeg nogensinde har oplevet. 10 uger på den anden
side af Jorden, 4-5 timers ensformig træning hver dag, men i

Sydney, ogjeg oplevede da også betydelig fremgang. Jeg ville

Sæsonen 2000 blev den bedste nogensinde for mit vedkommende. Til arets første World Cup i Belgien var jeg til min egen
store overraskelse i stand til at ro mig i finalen på 1000 m, hvor

Efter denne sæson valgte de tre @vrige roere i båden at stoppe
deres ro karriere. Ved DM på Vaadkraftssøen opnåede jeg dels
en 4. plads i Kl 1000 m samt en 3. plads i K1 200 m.
1998 var den store sportslige succes, da jeg sammen med
Michael endeligt efter 3 s@lvmedaljer vandt guld til Tour de
Gudenå 120 km foran de store favoritter Torsten Tranum og
Kim Knudsen hhv. Holte og ARK. Vinteren 98-99 skruede jeg
min træning i vejret, da året 1999 var kvalifikationsår til OL i

I

hpj grad effektivt.
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jeg opnåede en 7 plads. Pludselig var jeg med i legen sanìmen
med de^"tunge drenge". Ved de efterfglgende regatlaer opnåede
jeg også_lgtigt gode resultater, men reelt fik vi ãldrig múngneA
fo¡-at udfordrg OL pladserne. I sreder for OL måtteJeg tage til
takke med EM deltagelse hvor jeg sammen med Kini Knuãsen,
ARK, i K2 1000 m opnåede en 10. plads, et resultat jeg dog

Tilbageblik
stævne var Bygholm Regatta i 1991. Jeg var 12 âr
gammel, og jeg havde roet i I 'lz âLr pâ daværende tidspunkt. på
grund af min mor ñk jeg lov til at starte et år for tidligì. Børnekajakroning var ikke blevet indført på daværende îidspunkt,
men da min mor havde roet i sine yngle dage, blev det aitalt at
jeg måtte ro så længe hun var med.

Mit første

Det tiltalende ved kajakroningen frem for alle "de andre,,
sportsgrene, var uden ti'ivl friheãen. Jeg havde aldrig brudt mig

om de store sportsgrene med faste træningstider, og hvad derti-l

hører

Kajakken gjordg, at jeg fik lysr til at dyrke sporr. Hurrigt kom jeg
med på et træningshold, som "Lange-Ole;' startede. Det bie,f
ged fare for at lyde melodramatisk, èt vendepunkt i mit liv.
Pludselig fandt jeg noger, jeg kunne blive gba tit. Og så kom

Bygholm'91.

ikke mener levede op til vores niveau og muligheder.
Mine fremtidsmål med min rokarriere er, at jegiyderligere grad
vil etablere mig i verdenseliten.
Om det bliver i Kl eller K2 vedjeg ikke, men om alt går vel
håber og tror jeg på at Mads Kongsgaard til sommer er a-t finde

i

en

VM finale.

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til Ole, Gustav og perer fordi I
-brugte
tid på mig, da jeg havde brug for det, og til
Struer Kajakklub og dens medlemmèr lamt til Sigtteforeninlgen
for den st6tte jeg har modtaget i årenes løb.
stgttede_og

Mads Kongsgaard Madsen
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Det blev til to 8. pladser, ogjeg var lykkelig. Jeg havde laver et,
efter min egen- mening, flot resultat. Íeg fik endñu mere blod på
tanden,. og heldigvis bakkede mine foiældre mig godt op. De
forærede mig en gammel POINTER, og en -trápagaj. Nu
begyndte- jeg at rræne med Gustav og Charlotte. SèlvTøjgehg
var det til tider surt, men sliddet var det hele værd. Til De Jvské
Marathon Mesterskaber i Randers vandt jeg overraskende. Jeg
var ikke

til at sþde igennem!

Nu begyndte det for alvor at gå stærkt. Gustav skaffede mig en
rigtig "ske", og jeg købte, med økonomisk støtte fra sponsúerne derhjemme, en brugt Tiger. Jeg kunne bedst lide at ro maratjeg havde derfor set frem til Tour de Gudenå gennem
Ito-n, og
hele sæsonen. Både Mads og jeg stillede op i herre ynlste. Vi
havde meget sjov med at vi skulle saboterê fjendenj ¡ã¿e. fit

min egen overraskelse blev jeg nummer to. Jeg var endnu
gang oppe

en

i sþerne.

Vinteren '9I/'92 kom, og jeg kunne nok have været lidt mere

flittig med min træning, men jeg havde en optimistisk tro på, at
det skulle nok gå. Og det gjorde det. Til Bygholm vandt jeg

i Kl. Jeg vandt faktisk alleløb, på nær
et enkelt, som jeg deltog i det ar. Det var en god tid. Endelig var
jeg blevet rigtig god til det, jeg ville.
både 500 m. og 2500 m.

Jeg trænede stadigvæk med Gustav og Charlotte, men oftere og

oftere var jeg begyndt at træne med "de store drenge" Peter
Hedegaard, Søren Bruhn og det slæng. Selvfplgelig var det
svært for mig at fplge med, men Peter vat, ligesom både Ole og
Gustav havde været det, en utrolig inspirationskilde, og jeg
kløede derfor på.
arets årlige idrætsfest fik jeg som den første kajakroer
nogensinde Dagbladets Talentpris. Jeg var endnu en gang

Til

rævestolt.

I

'93 blev jeg optaget på Talentcentret i Silkeborg sammen med
Charlotte og Mads. Det var et utrolig godt træningsmiljø, men
det var stadigvæk træningen i klubben jeg favoriserede. Allan,
Mads og jeg havde nemlig etableret et godt træningssammenhold. De ældre roere var lige så stille begyndt at falde fra, så vi
så os npdsaget

til

at danne en lille hård kerne.

Vi blev godt omtalt i pressen, og i dag er det stadigvæk spændende at kigge alle dé gamle udklip igennem. Dog er der en
enkelt side, jeg til stadighed springer over.
1995 var året hvor Junior-VM blev afholdt i Japan' Det var
målet! Jeg ffænede hårdt, og sammen med min K2 makker Kim
Knudsen klaredejeg udtagelseskravet. Vi blev dog ikke udtaget.
Kim kom med i K4, men jeg måtte blive tilbage med en trøstpræmie i form af en tur til Spanien samf eq pPtagelse p1 Tçqn
Danmarks træningscenter i Bagsværd. Dagbladets overskrift d.
3/7 - 1995 var gaaske enkelt "Søren kom ikke med".

De der kender mig fra mine yngre ar, vil nok alle nikke gen-

til, at jeg har temperament.
Mange har opfattet det negativt, men jeg selv har altid set det
som noget pósitivt, og det trjalp mig gennem vinteren '95f 96.
Træningsmængden blev skruet op, indstillingen til det hele blev
bare en anelse mere seriøs, alt blev smidt ind i forspget pä at
komme helt til tops igen i 1996.
kendende

Det lykkedesl 1996 blev et næsten lige så godt år, som 1992
havde været, den eneste forskel vat bare, at jeg ikke ville ro
marathon, det sagde mig simpelthen ikke noget mere. Ved årets
første store stævne junior - NM på Bagsværd Sø vandt jeg 4
guld medalje¡ under EM for juniorer, der blev afholdt i Pozñan i Polen, blev jeg nummer 4 over 500 m, kun 15/100 sek. fra
en bronzemedalje, og senere på aret blev jeg 6-dobbelt dansk
forbundsmester.

De næste par år blev meget blandede. Indenlands var jeg ikke
helt på toppen, men udenlands, og når det virkelig gjaldt, var
jeg altid flyvende. Til NM '94 i Kristianssand i Norge blev jeg
den mest vindende danske ungdomsroer med to guld, en s/lv og
en bronze. Til DM kunne jeg knapt nok fplge med. Mine resultater til.NM bevirkede at jeg fik Struer kommunes Idrætspris.

Hpjdepunktet kom dog først en uge senere, og det var ikke i
Danmark, det fandt sted. Arets uoffrcielle JuniorVM fandt sted
i Finland, og jeg skulle ro Kl og K2 500 m samt K4 1000 m
sammen med Torsten Tranum og Peter Sørensen, begge Holte,
samt Jonas V/iinholt fra Silkeborg.
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og begyndte at træne frem mod dette. Jeg regnede ikke med at
kunne lave gode resultater, men det lykkedes dog for mig alligevel. Rune Ruscher og jeg blev nunìmer 2 i 200 m. - K2. Vi
burde have været blevet nummer 1, idet vinderne tyvstartede,
men det blev ikke dømt. I K4 blev Struer - båden som sædvanligt nummer 2 päbegge distancer efter Holte.

De forelpbigt sidste år af min karriere kom til at stå i sprintens
tegn. Gennem junior tiden var jeg blevet utrolig glad for den
nye 200 m-distance, og i 1998 begyndte jeg sammen med min
nye K2-makker René Olsen fra Skanderborg at satse målrettet
på denne.

Vi valgte at bruge denne som et springbræt til

Kl og K2 gik ikke optimalt. Vi blev hurtig slået ud i toerkajakken , og i min enerkajak blev jeg nummer 8. Helt anderledes gik
det dog K4. Gennem hele sommeren havde vi trænet seriøst
frem mod dette stævne, og efter et fantomlØb lykkedes det umulige for en dansk juniormandskabsbåd.
Vi blev nummer to kun slået af ungarerne. Vi var ellevilde. Det
fprste jeg gjorde var at smide min pagaj, så langt væk jeg kunne, og derefter at hoppe op og ned i båden. Ungarerne roede
bare ind til broen med deres stenansigter!

I

løbet af efterâret modtog jeg flere priser, bl.a. Se og Hprs
Gunnar-Nu pris, og endnu en gang Struer Kommunes ldrætspris. Endvidere blev jeg optaget på Team Danma¡ks Elitecenter.
1997 var mit første år som senior. Kajakken blev sat lidt i baggrunden, idet jeg valgte at satse 10070 på gymnasiet. Jeg trænede dog stadigvæk. I juni måned tog jeg på Roskilde Festival,
hvilket jeg aldng før havde været. Det var spændende, men jeg
savnede træningen. Da jeg kom hjem, havde jeg tre uger til DM,
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senere at kunne
gøre os gældende på 500 m. René og jeg valgte ikke at ro sammen, vi blev sat sammen. Rune og jeg ville gerne fortsætte vort
samarbejde, som vi påbegyndte lidt for sjovt i 1997, men vores
landstræner ville ikke give os tilladelse til dette, desværre. Alle
forudsætninger var mere eller mindre imod René og mig, men
vi valgte dog at gå til den med oprejst pande.

Til årets første World Cup i Mechelen i Belgien blev vi meget
overraskende nummer 7 på netop sprinterdistancen. Jeg fglte,
så tæt på min drØm om et internationalt gennembrud, at
jeg fuldstændigt ignorerede de signaler mine arme sendte til
mig. De var ganske simpelt ved at brænde sammenl Til Bagsværd Regatta, der i '98 fungerede som World Cuppens 2. afdeling, blev vi endnu en gang nummer 7, men derefter var det
også slut. Jeg var skadet!

jeg var

Mine underarme blev efter 40 sek. hård roning nærmest ubrugelige, og efter en konsultation hos Team Danmarks idrætslæge
lød dommen: Operation. Jeg sagde: "Jatak", og kort tid efter
Skl Hans blev jeg opereret for det såkaldte "Compartment Syndrom", dvs. en forsnævring af muskelhinderne. Det vakte nær-

mest ramaskrig , da det kom frem at jeg skulle opereres. Folk
kunne ikke forstå at det skulle være nØdvendigt. Mine kammerater og mine forældre blev nødt til at forsvare mig verbalt overfor adskillige personer, der kom til dem, og sagde de mærkeligste ting om mig. Den dag i dag fortryder jeg ikke min operation. Det var nødvendigt på daværende tidspunkt, og jeg ville
ikke sidde som 40 årig og ærgre mig over, at jeg ikte gjorde
det!

Marathon siden 1993

1999 var et udmærket år. Jeg kom til VM, med en 15. plads i
200 m. KZ tll følge. Dog vil jeg nok altid se tilbage pâ 1999
med lidt vemod. Mine arme gjorde stadigvæk knuder, og jeg
gik til alle mulige former for behandlinger, men intet hjalp. Tre

år.

ugers hård træning, en uges pause, sådan gik næsten hele sæsonen. Sammen med VM var det eneste rigtige lyspunkt DM.
Jesper Staal og hans makker stillede ikke op, så derfor var 500
m. K2 pludselig helt åben. René og jeg vandt, og dermed fik
klubben sit første offrcielle danske mesterskab i mange år.
år 2000 blev året hvor jeg satte et midlertidigt punktum på min
karriere til vands. Jeg kom aldrig rigtig i gang efter VM, og
mine arme var langt fra på toppen. Dog stillede jeg op til Bagsværd Regattaen. Jeg havde ikke været på vandet i omkring en
måned. Jeg roede selvfglgelig kun favoritdistancen 200 m, jeg
ville nemlig tage afsked med maner. Det gjorde jeg. Jeg blev

nemlig nummer to!

Til slut viljeg gerne sige tak til hele klubben, dog viljeg rette en
ekstra stor tak til Arne og Ove Hgyer. I har begge to været med
at forme den kajakroer jeg blev til. Arne med sine spændende
historier fra EM '58 og OL i Rom, og Ove med sin utrættelige
træningsiver, som stadigvæk kan g6re mig misundelig.

til

Søren Frandsen

Jeg kan tydeligt huske, den første gang satte mine ben

i

Struer

kajakklub.
Det var en sommerdag i 1993, jeg var 14 ãn, jeg stod lige på
hjørnet af klubben i mit rpde joggingfØj, med store briller og var
så genert atjeg knapt turde se på de mennesker der var derude.
Havde man set mig den dag, ville man nok ikke som det fØrste
have troet, at dette ville blive mit "andet hjem" de følgende 5-6
Jeg blev godt modtaget og fplte fra min første færd hjemme i
kajakken, den fascinerende frihed ved at kunne bevæge mig
rund på vandet nøjagtig som jeg havde lyst til. Jeg kunne skrive flere sider om den første tid i klubben, men da jeg har fået til

opgave at skrive om mine oplevelser ved forskellige stævner,
må jeg hellere holde mig til det.

vff man ikke så specialiserede som manroede vi både marathon og kortbane, der
var ikke noget med kun at træne til en ting. Den ene weekend
roede vi marathonløb i Silkeborg og i den næste kortbane i
Maribo. Jeg har derfor oplevet mange ting ved begge lpbs former, på kortbane har jeg deltaget i 3 nordiske mesterskaber, fået
Da jeg begyndte at ro,

ge er

i dag. Dengang

medaljer ved alle tre heraf vundet et, deltaget ved EM-kortbane, og vundet FM såvel i ener, toer og frer.
Det er svært aÍ gøre op hvad der har betydet mest, men da jeg i
den sidste del af den tid hvor jeg roede meget, fortrinsvis kun
roede marathon, vil jeg fortælle lidt om nogle forskellige løb
siden 1993.

Mit fØrste stævne var faktisk et maratonløb, JM marathon i
Spnderborg juli 1993. Jeg var meget spændt på turen og glæde29

de mig helt vildt

til

at komme ud og ro

-

der siden jeg f6rste gang havde siddet

det

i

var kun 2 måne-

en kajak, så ingen

kapkajak næ nej, til mit første løb roede jeg i RAPTUS og med
tæpagaj - jeg må ikke have set ud som nogen særlig frygtindgydende modstander.

Det gik nu rigtig fint, jeg fulgtes med Else Frandsen noget af
vejen, men... jeg måtte opgive aÍfølge med til sidst, da hun rykkede mig af ! Jeg endte med at blive nummer 2 i dame yngste,
så pavestolt det kunne man vist godt kalde mig. Hende der var
blevet nr. t havde endda også roet fra Michael Kongsgaard, så
var det

jo ingen skam at tabe... for han var jo go ! (Heldigvis

tror jeg ikke Michael er blevet slået af nogle piger siden!).

,Ä.rç efter skulle jeg så deltage i mit første DM, der var henlagt
til Alborg. Jeg havde forinden genvundet min 2-plads ved JM i
Haderslev, så selvtilliden var helt i top. Det startede da også rigtig godt, jeg lå på en sikker andenplads, men...dengang brugte
jeg jo stadig briller, og man kan altså ikke ro marathon med

briller, mine evindelige diskussioner med mine forældre

omkring kontaktlinser havde jeg ikke rigtig fået noget ud af,
så... jeg måtte jo ro uden. Jeg troede da også selv jeg var blevet
nummer to, da jeg kom i må1... men nej, hende den lille blinde
(altså mig), havde ikke kunne se en af vendeb/jerne og var der-

for vendt omkring en forkert og blev "disket" ! Så var gode råd
dyre, jeg var fuldstændig utr@stelig, men heldigvis trådte Preben Kongsgaard til som psykolog og fik mig snakket ned på jorden igen - enden på stævnet var for så vidt både god og dårlig.
Jeg fik jo desværre ingen medalje, men til gengæld fik jeg de
meget omdiskuterede kontaktlinser allerede om mandagen!

I

!

1995 var det ikke så udbredt med letvægtskajakker. Jeg deltog
derfor ved alle ma¡athonstævner fra 1993 - 1995 i min trækajak, hvilket langt fra var optimalt.
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I

de foregående år havde det ikke været noget særligt problem,
da vi ikke skulle gennem overbæringer, men ved DM i Randers

roede alle mine modstandere i lette kajakker.
Jeg blev nummer to, men var alligevel ret irriteret, da man bruger mange kræfter på ikke at þdelægge kajakken i overbæringen. Ved dette stævne roede jeg også toerkajak med Maja Hinge fra Silkeborg. Hun havde de foregåede år været alt dominerende og vundet alt hvad hun stillede op i, så... jeg var ret stolt
over at ro toer med hende, specielt da vi vandt.
1995 var også året hvor jeg roede mit fØrste toer løb med Anne
Koue Jensen fra Middelfart. Vi vandt De åbne nordiske mesterskaber på kortbane, og Tour de Gudenå i dame senior (selvom
vi stadig var ungdomsroere) med en margin på 6 min. til nummer tol
Resultaterne fik os overbevist om at der virkelig var noget at
bygge på, så vi trænede de næste år meget sanìmen, enten i
Middelfart eller Struer - og blev bedste veninder! Selv om det
var mit første år som junior i 1996, blev det alligevel igen en

rigtig god

sæson. Jeg roede EM-kortbane med Mette Barfod
først på sommeren, og begyndte som tiden gik lige så stille at
ro bedre og bedre. Det resulterede i at jeg vandt DM marathon

i

Skanderborg senere på sommeren.

DM medførte en udtagelse til Grand Prix Løb i
Vaxholm (Sverige), det var helt utroligt, specielt da vi skulle
Resultatet ved

fplges med seniorerne derop, da de skulle ro VM samme weekend.

Vi var kun fire juniorer, hvorafjeg var den

eneste pige - selvflølgelig blevjeg syg og var på penicillin dajeg skullè ro - resultatet blev middelmådigt, men turen var en utrolig oplevelse alligevel. Om efteråret roede Anne og jeg igen TdG og vandt, men
sæsonen var ikke slut endnu. Vi (Michael og jeg) blev inviteret

til Amsterdam for at ro de åbne hollandske K4 mesterskaber. Vi
roede begge med mandskaber fra København - det var en rigtig sjov tur. Jeg glemmer i hvert fald aldrig turen ind til Amsterdãml skumle bydel med de røde lamper... det forargede migl

svandt som dug for solen, og jeg glædede mig helt vildt
komme i gang.

til

at

1997 roede jeg knapt så godt i ener, hvorjeg blev nr. 3 ved DM
marathon i Næstved. Anne og jeg roede også toer, hvor vi blev
nr. 1. Gudenåen vandt vi igen, dog mere knebent da vi delte en
fgrsteplads, vist nok som de første i TdG's historie.
1998 var mit første år som senior. Her roede jeg kun marathon
og var rettæt på at blive udtaget til et grandprixløb, men blev
siet fra i sidste øjeblik. Anne og jeg roede igen toer til DM og
blev nr. 2.
Vi havde talt meget om hvorvidt vi skulle ro TDG sammen for
4 å,r i træk, men da vi begge gerne ville prøve at" ro 120 km,
aftalte vi i stedet for fØrste gang at blive konkurrenter i toerkajak. Anne roede med Jeppe nede fra hendes egen klub, og jeg

som nr.

med 1 sek. til

dårlig start, heldigvis lå vi

roede med Allan.

sammen med Anne og Jeppe, så det var OK. Efter en
times tid rgg de af, så Allan
og jeg måtte ro alene i lang

Et eller andet sted er det nok det stævne jeg altid vil huske
bedst, måske fordi jeg var så nervØs for om det nu ville gå godt
fordi jeg
- ikke så meget fordi det var en lang tur, men mere
havde hørt de vildeste skrækhistorier om folk der var blevet så
pressede og derved så sure på hinanden, at de ikke kunne tale
sammen bagefter... det måtte jo for alt i verden ikke ske for
Allan og mig, så et eller andet sted følte jeg lidt, at vores venskab blev sat på prpve!. Alt i alt må det projekt vi havde gang i
betegnes som en succesoplevelse af de helt store - Allan og jeg
roede toer hver dag i over en måned. Jeg kan ikke nævne en
dag, hvorjeg ikke havde lyst til at træne, det til trods for at det
var noget rigtig mØjvejr med konstant østenvind og Ven/ rundt
næsten hver dag. Det kørte bare rigtig godt, så skrækken for-

2

nummer tre inden vi skulle
starte på s/ndagens 1. etape.
Her fik vi til gengæld en

I starten af Tange Sø
vi kunne se
vores
konkurrenter på
'* fgrstepladsen, så vi indledte
tid.

mente Allan at

en spurt over hele Tange
Sø.... den er LANG.

2

så vi hentede dem lige ingen pausen

Allan havde ret,

**d

ved Tangeværket!.
tes med dem

Vi fulg-

til Langå, hvor
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Allan er helt vild frisk og holder modet oppe hos mig,
ved at blive rigtig træt og irriteret.

da

jeg var

vi vatdt spurten i Randers, men ikke
med så meget at vi kunne blive m. 1 - det va¡ en kanon tur, som
jeg helt sikkert aldrig vil glemme.
Enden på turen blev at

Vi har

så siden haft en diskussion om, hvorvidt vi kunne have
vundet, hvis vi havde rykket noget fgr - Allan mener helt sikker
at vi kunne, men... han havde jo ikke mine arme, så jeg mener
ikke at vi kunne. For mig betyder det ikke så meget, for inde i
mit hoved vandt vi - træningen inden var optimal, turen forlgb
uden de vilde kriseE og vi kom ind som endnu bedre venner end
da vi gik ud - hvis det da kan lade sig gØre. Faktisk tror jeg at
jeg gav Allan det første knus efter den tur - utrolig nok skældte han mig ikke ud. Hal mener ellers at knus er "noget værre
pjat!", men.... da vidste han jo heller ikke, at jeg var blevet nødt
til at tisse i båden ude på Tange s6..!!

I1999 roede jeg kun TDG med Anne. Her vandt vi og sluttede
på en måde vores toer samarbejde.
Anne ror slet ikke mere, jeg ror når jeg har lyst, men træner
bädetøb, svgmning, cykling, styrketræning og vandaerobic ved
siden af. Min eneste ambition med kajaksporten er nu, at jeg
utrolig gerne vil ro L20 km på Gudenåen igen. De andre stævner har jeg slet ikke lyst til at ro mere - egentlig vil jeg meget

hellere kigge på.

Mens jeg roede, var jeg sonìme tider bange for at miste det fællesskab som vi havde i klubben de sidste år (Michael, Spren,
Allan, Mads, Rune og jeg), når jeg engang ikke roede konkurrence mere - heldigvis tog jeg fejl! Nu bor vi alle sammen i
København (lige med undtagelse af Rune). Vi ses stadigvæk tit,
nu er det bare ikke til træning, men til videoaften, biograftur,
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god mad eller en tur i byen. Selvom jeg har mødt en masse nye
mennesker nu hvorjeg er flyttet og startet med at læse, vil mine
venner hjemmefra altid betyde mest.
Udover mine forældre er der ingen mennesker der kender mig
bedre end dem - jeg ved godt, de ryster på hovedet når de læser dette, men... jeg er altså den eneste pige af os, så jeg må ger!e skrive dette - jeg vil ikke for noget andet i verden bytte mine
år i Struer Kajakklub, de har udviklet mig, givet mig oplevelser
jeg aldrig glemmer og givet mig VENNER som betyder alt for

mig!
Jeg

vil gerne gnske Struer Kajakklub tillykke

Camilla Kiørboe

med jubilæet.

I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne var vi en ordentlig
flok teenagere, der fandt et fælles standpunkt indenfor kajakroningen. Vi var alle vidt forskellige. Mads var den stræbsomme

Tage Madsen, Allans far, var dengang værkfører på det nu
hedengangne Struer Kajakbyggeri ApS.
Gennem firmaet havde han fået en bil. En gammel meget let
genkendelig rustbrun Volkswagen Passat ( i daglig tale bare
kaldt for "Pastaen" ). Det var den mest faktiske bil. Hornet lød
som en gammel forkølet elg, og håndbremsen virkede ikke. Da
Allan, om end i en lidt sen alder, fik kørekort, var vores lykke
gjort. Dette åbnede nemlig helt nye muligheder for vintertræning på fjorden.

enertype, ofte en anelse distræt, hans bror Michael var luksusdyret, der helst bare ville spille en gang Ludo. Allan var humørsprederen (nogle ville sige klovnen), mens Camilla var vores
alle sammens lille darling. Rune og Charlotte var henholdsvis
verdensmand og -kvinde og, at Sgren var gruppens rebel, hersker der vist ingen tvivl om.

Når bugten frøs til, bandt vi kajakkerne på den lille trailer, og så
kørte vi ellers mod enten Oddesund eller Remmerstrand. Hvis
vi fandt frit vand, så tog vi en times tid i kajakkerne, inden vi
gik i gang med den vanskeligste del af opgaven, nemlig at binde bådene på traileren. Der var ofte frostgrader, når vi kom ind

Kammeratskab
Det er svært at skulle beskrive over halvdelen af sit liv, hvilket
kajakklubben var og er, på meget få linier, men det fgrste jeg
tænker er kammeratskab.

Vores naturlige samlingspunkt var selvfplgelig ude på Fjordvejen 108, men vi tilbragte også mange timer Lrjemme hos både
Camilla og Rune. Her blev tiden tilbragt med alle de mærkelige ting, som vi nu kunne finde på. En overgang var det video-

nætter, på et andet tidspunkt var det, kraftigt opfordret af
Michael, diverse usunde madretter der stod på programmet.
Sproget blandt os drenge især var, og er

til tider stadigvæk,

kapitel for sig. Den ene beskidte glose aflgste den

et

anden,

opfindsomheden var sto¡ når de andre skulle beskrives. Sproget
sammenholdt med det faktum, at vi mere eller mindre boede i

klubben om sommeren, gjorde at vi fyldte meget i klubben.
Dette var selvf6lgelig ikke optimalt i alle henseender, men når
vi titulerede hinanden med det hårdkogte ordvalg, tænkte vi
ikke nærmere over, at nogle nybegyndere muligvis ville tænke
sig om en ekstra gang, inden de meldte sig ind i klubben. Sproget vff dengang et middel til gejle de andre op, så de kunne
udføre deres optimale i træningen!

på land, og et par stivfrosne fingre er ikke helt optimale til at
binde kajakker på med. Første punkt på dagsordenen var altid
at få Pastaen startet, så vi lige kunne få lidt varme. Derefter
skulle bådene hurtigt på, og dernæst skulle vi bare hjem i bad.

Michael var ofte lidt pivet, når vi gik i gang med denne sidste
del af opgaven. Han sad og varmede sig lidt længere i bilen end
vi andre, men til sidst kom han altid ud. En gang ved Oddesund,
hvor vi havde roet rundt i stiv kuling fra vest, fik han dog en ret

god idé med hensyn til sine fingre. Først varmede han dem lidt
i udstødningsgasserne var Pastaen, og derefter stoppede han
fluks alle fingrene ind i munden. Stor var hans forundring, da
han kunne smage sine egne fingre krydret lifligt med en god
gang oktan 96 med bly!

Den episode fra tiden hvor vi alle boede i Struer, som altid vil
stå tydeligst præget i vores hukommelser, fandt også sted på en
sådan vintertur. Allan, Mads, Charlotte, Michael og Spren var
kørt til Remmerstrand. Temperaturen lå på et par frostgrader,
-t-1

men vi vidste at fjorden ikke var frosset til ude ved Toftum. Da
vi kom derud, viste det sig dog at det blæste en halv pelikan, og
det var fuldstændig umuligt at sætte vores skibe i søen.

Vi gjorde så slukørede klar til at køre hjem til klubben. Men
inden da skulle Mads og Allan lige se, om de kunne hoppe over
en nærliggende å. Mads kom over, men Allan hoppede aldrig.
For i det samme drønede han, skarpt forfulgt af vi andre, op til
bilen, mens Mads stod på den forkerte side af åen. Pastaen blev
startet, og dprene låst, og inden Mads kom tilbage, begyndte vi
atkøre ud på Remmerstrandvej. Han nåede dog at fange os,
men da han ikke kunne komme ind, valgte han at smide sig på
kplertrjelmen. Dumdristige som vi var, fortsatte Allan bare med
at speede op. Til at starte med lå Mads og skreg af grin ude på
snuden af Pastaen, men da speedometret begyndte at snuse til
de 60 kmlh, så det lige pludseligt ikke så sjovt ud mere. Farten
blev sat ned, og som alle forhåbentlig ved, så overlevede Mads.

i

starten har vi meget svært ved at skrive en artikel vi
finder helt fyldestgprende. Der er mange andre episoder vi kunne nævne som f.eks.: da Camillas cykel havnede på bådskurets
tag, eller da Michael begyndte at kysse festens grimmeste pige
inde bag et forhæng.
flads' smarte forlængede snorkel kunne
også nævnes i samme andedrag som Sørens mislykkede Monty
Python-sketch.
Som sagt

Under alle omstændigheder sþlder vi alle Struer Kajakklub
utrolig meget. Det vi gØr på nuværende tidspunkt er at ønske

Starten på et nyt liv
er Allan K. Madsen, jeg er 25 ar, bosiddende i Virum
og har roet kajak siden august 1989.
Derafhar de 3 år været som kaproer, 2 år som træner, og resten
af tiden som det tynde pl, dvs. motionistroer. På nuværende

Mit navn

tidspunkt er jeg ikke aktiv roer, da tiden, fysikken, og lysten
ikke har været der, men til foråret forventer jeg at få tid til kajakroning igen, enten i Holte- eller Gladsaxe Kajakklub, da disse
klubber er beliggende godt i forhold til min nuværende bopæI.

i klubben, da jeg var 15 ar, dvs. tidspunktet, hvor
man begyndte at drikke gl og ryge cigaretter i smug. Jeg var
ingen undtagelse og var også startet på disse uvaner, men en
dag spurgte min far, om jeg ikke havde lyst at pr@ve at ro kajak.
Jeg startede

Jeg må ærlig indrømme at lysten var ikke så stor, men da han
sagde, at han ville lave en kajak til mig , hvisjeg begyndte at ro
og blev ved med at ro. Dette tilbud kunne jeg ikke afslå, hvorfor jeg fik min debut i Struer Kajakklub.

Min far lavede en kajak som lovet, og jeg var og er nok den eneste kajakroer, som roede i en "Joker" kapkajak allerede efter
ca. 100 km på vandet.

klubben tillykke med de 60 år med ønsker om, at de næste 60
år bliver mindst lige så gode.

Nybegynderperioden var en god tid, og jeg følte, at jeg blev
budt velkommen med åbne arme. De erfarne roere va.r flinke og
brugte gerne tid på at ro en tur med os nye, hvilket bet@d meget

Allan Madsen, Mads Kongsgaard og Spren Frandsen

for os.
Der gik ikke lang tid, fgr jeg frk lov til at træne med de bedste
i klubben på daværende tidspunkt, og det var på trods af, at" jeg
fartmæssig slet ikke havde deres niveau.
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Dette gav blod på tanden, og 199i begyndte jeg at træne med
henblik på at ro kaproning. Vi var 4, der trænede rimelig seriøst,
nemlig John Poulsen, Søren Bruhn, Peter Hedegaard og undertegnede. Vi nåede aldrig de helt store sportslige resultater, men
alligevel brugte jeg al min tid i kajakklubben, min gamle vennekreds blev skiftet ud, og mit liv ændrede sig langsomt, men
sikkert, fta at være som alle andres, til at være en måIrettet
kamp mod uret og resultaterne.
Fprnævnte gruppe blev langsomt opløst, men jeg fortsatte, og
der kom nye til. Vi, Søren Frandsen, Mads Kongsgaard, Michael Kongsgaard, Rune Ruscher, Casper Andersen, Lars Andersen, Camilla Kjørboe, Charlotte Madsen og undertegnede, blev
hurtigt dominerende på landsplan p.g.a. den hårde træning og
den seriøse indstilling fra alle. Struer Kajakklub udviklede sig
fra at være en middelmådig klub resultatmæssig, til at være en
af landets absolut bedste klubber.
Jeg nåede personligt aldrig de store resultater udover ff. 6 til
DM-kortbane 1000 meter i K1, nr. 2 til Tour De Gudenå i K2
mix med Camilla Kiprboe, nr. 1 til JM-kortbane 200 meter i K2
med Rune Ruscher. Jeg blev aldrig udtaget til træningscenteret
eller landsholdet, men kunne alligevel drille de "store stjerner"
til tider, hvilket var en enoûn tilfredsstillelse for mig, og en af
grundene til at jeg fortsatte træningen.

de store problemer med træningslysten, men når vi trænede 2 til
3 gatge om dagen, blev selv den mest seriøse til tider træningstræt.

Sammenholdet blev bedre og bedre med tiden, og selvom gruppen med årene blev splittet rent geografisk, holdt vi alligevel
saûìmen, og den dag i dag er næsten hele gruppen flyttet til
Storkøbenhavn, og vi ses stadigjævnlig, selvom alle træner på
hver sit niveau.
Dette var lidt om min tid i Struer Kajakklub, en tid jeg ikke ville bytte for noget andet, og nårjeg tænker tilbage, savnerjeg de
varme sorffe ved Bremdal Strand, den harde træning, det sociale samvær, som aldrig blev - eller bliver - helt det samme igen.

Sluneligt vil jeg ønske Struer Kajakklub et godt jubilæum og alt
godt i fremtiden.

Allan K. Madsen

til at jeg fortsatte, på trods af de manglende
personlige resultater, var sammenholdet os kaproere imellem.
Vi va¡ altid sammen. Hvis vi ikke trænede, gik vi i byen, spillede ludo, eller hvad vi nu kunne finde på. Jegfglte også, atjeg
En anden grund

som den ældste i gruppen holdt sammen på os. Hvis der var lidt
uoverensstemmelser imellem os, eller hvis en ikke lige havde
lyst til at træne, var det tit mig, der fik reddet trådene ud, og fik
sparket vedkommende på vandet alligevel. Ikke fordi at der var
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En kajakroers tilbageblik
For 10-15 år siden, da den historisk interesserede revisor Jørgen Frederiksen fra Vinderup, som va.r tilknyttet lokalarkivet,
havde skrevet en artikel i Dagbladet om, at man i vikingetiden
har kunnet sejle helt ind til Vinderup fraYenø bugt, besluttede
jeg at vise, at man stadig kunne komme til Vinderup ad s/vejen.

Der kgm nu flere broer der op ad. Det var det fineste solskinsvejr. Åen skærer sig ret dybt ned i terrænet, meget udsyn er der
ikke, og derfor er det sommerfugle, ænder og vandrotter, der er
det fremherskende syn, man har her.

Pludselig stod der en landmand på en afbroerne og kikkede ned
til mig. Han fortalte, han kunne pokker forstå, sådan et træblad,
der hele tiden dukkede op fra mosebunden. Nå, vi fik en hyggesludder, hvorefterjeg arbejdede mig længere ind i landet forbi de gamle volde vest for Vinderup, her hvor Vinderupgard
engang har ligget. Derefter videre ind under Vinderup-Skivevejen og om i nærheden af lokalarkivet. Her lagde jeg kajakken op
på græsset og med tøj, som jeg havde med, klædte jeg om til
civil og gik så hen og bankede på arkivets dpr.

jo uanmeldt, så jeg var noget spændt. Her blev dgren
imidlertid åbnet, og jeg blev modtaget med åbne arme af arkivfolkene, hvorefterjeg blev vist ind i et festsmykket lokale, hvor
der stod et fuldt opdækket frokostbord.
Jeg kom

Nu blev jeg budt hjertelig velkommen.
Jeg forstod ikke et muk af det hele. ---- Jeg
Jeg startede en sensommerdag turen rundt langs den sydlige del

afVenØ bugt, om forbi Handbjerg og til det første vandløb, der

kommer fra den anden side af Vinderup, og som hedder
Skærbæk å, også kaldet "Slagterirenden", da den løber forbi

fjerkræslagteriet.
Her ved udløbet i Limfjorden er der noget lavvandet, men med
sandbund, så jeg fik mig da staget ind i renden, og roede så mod-

Så

strøms op under den fprste bro, hvorover landevejen til Ejsing går.

bedre det hele.
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varjo bare tagel.påt

en længere kajaktur for mig selv og var stadig kommet uanmeldt. Nå, men noget af gåden blev dog løst, da det blev fortalt,
at det var ham bondemanden derude fra engen, der via "Jungletrommerne" eller også 91801622 havde meddelt dem på arkivet, at en kajakroer, på trods af voldene omkring Vinderupgård,
var ved at erobre byen fra søsiden.
langt så godt, men hvad så med festudsmykningen og froko1l tiden ? Jo-o, se nu forstodjeg

sten her om formiddagen ved

Det var slet ikke mig gildet egentlig gjaldt, men derimod arkivar Jette Guldhammer, som netop denne dag begyndte sit arbejde efter sin barselsorlov.

Der havde heldigvis været mad nok---. Og ikke, som i det gamle ordsprog, der lyder: "Det slår til som ved skrædderens barsel, hvor de åd barnet med".

Ja, hvor heldig kan man være?

Da nu udenforstående ikke skal få den opfattelse, at livet er ene
romkugler og solskinsvejr for en kajakroe¡ så vil jeg skrue

Jeg var

i alt fald kommet med i lauget. Revisor Frederiksen var
her også og var stolt over min bevisførelse af, at Vinderup havde været en søfartsby.

tiden tilbage til hin stormende, regnfulde og mprke efterårseftermiddag for flere år siden.

Efter en dejlig frokost, og en større redegørelse fra Frederiksen
om fremstilling af en undervandskikkert, så jeg bedre kunne se
ned i åvandet og ind i Vinderup's historiske hjerte, ja, så padlede jeg ned ad åen og "æ fjord langs" over på den anden side af
fjorden og om her vesten for Vralden tilbage til vor dejlige klub,
mæt, glad og lykkelig over turens og oplevelsernes udfald.

Den dag rasede der en rigtig nordvesten hyle¡ med en meget
forhøjet vandstand - vandet nåede helt op til klubhuset - og her
stod jeg nu og talte på knapperne, om jeg turde tage ud at ro, alt
imedens jeg skulede hen til den, ved vor indgangsdør stående,
og til forsigtighed manende gravsten med inskriptionen "Farvel
fra venner".
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Nå, men med fortrøstning om, at vennerne, trods alt, mente een
det godt og sendte mig en hilsen, ja, så satte jeg mig i båden og
nærmest kravlede nordpå, så tæt på land at venstre pagajblad
ved hver andet tag ramte strandbredden.

Stormen rasede uforandret. Jeg takkede så fiskeren for husly,
sagde farvel til ham og jordbær-planterne, roede ud gennem
haveindgangen og kom da også velbeholden hjem, om end
hjemturen havde budt på forandring fra udturen.

til "Tyrens, r----". Det er jo den af alle kajakroere, til alle tider, i stormvejç frygtede passage, nemlig slugten her f6r Strandbjerggård. Her, hvor alle vinde mødes, og som
kommer helt oppe fra Humlum kirke, om ikke også længere
væk fra. Men efter kamp fik jeg taget tyren ved hornene og nåede hen til det lille srråtæktð ¿potakhirs" ved Strandbj".lgåtd
skov. Her var kastevindene så kraftige, at jeg måtte bide mig
fast i strandbrinken og med begge hænder holde
fast i marehalmen.

Nu var detjo hØjre pagajbladjeg bankede
hver andet tag jeg tog.

Jeg nåede dog ud

Jeg var efterhånden ved at være godt klam og kold.

I "Polakhuset"

boede der dengang en enlig fisker. Han havde
observeret mine trængsler. Vandet stod så h6jt, at det gik helt op
til hans indgangsdpr. Hele haven var oversvømmet. If6rt et par
lange gummistØvler vadede han imidlertid ud og åbnede havelågen og bød mig indenfor.
Jeg roede så ind i haven, henover havegangen og jordbærplanterne, som jeg kunne kikke ned på, hen til trappestenen, stod af

kajakken og kom direkte ind

i huset. Han var vist

udgået for

sodavand,Jor jeg fik i hvef fald en "stiv whisþ". Jeg kan ikke
sige, den faldt på et tørt sted, men go' var den. Med ild i kakkelovnen bredte hyggen sig snart i det gamle bindingsværkshus.
Nu fik jeg da også et længe næret Ønske opfyldt om at komme
ind og se huset. Vi sad så og fortalte hinandens livshistorier.
Nå, men jeg har nu altid syntes, at det gode har en vis evne til
hurtigt at få ende, så ligesådan her. Jeg stod da også snart ude
på den klamme trappesten igen.
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Ove Hgyer

i strandbredden

ved

Tirnker i forbÍndelse med Kajakklubbens 60-årsjubilæum.

Arne Høyer:

Klubben blev grundlagt 1 1941.
Jeg må selv være blevet grundlagt i ca.2.mdr. senere og født i
februarI942, men første gang jeg fik en anelse om byens eksistens var i 1948, da Frederik Kobberup kom hjem fra De Olympiske Lege i London med en splvmedalje.

DrØmmen om kajakken skulle imidlertid gå i opfyldelse få år
efter. På det tidspunkt, var en af klubbens tidligere medlemmer,
Arne Hpyer, vent tilbage til Struer, var blevet formand og havde besluttet at puste nyt liv i den noget hensygnende klub.
Det skete ved køb af klubbåde, der mod et indskud på vist nok
20 kr. kunne stilles fil rådighed for personer der ikke var kapitalister. Det var jeg og mine klassekammerater ikke, men 20 kr.
kunne skaffes og det blev de.

Som jeg erindre begivenheden var min far, jeg og resten af Struers indbyggere taget ud til den daværende husholdningsskole
(det var på landet i 1948) for at modtage Frederik.
I menneskemængdçn blev jeg lpftet op og så vistnok også et
glimt af berømtheden, som senere blev min faste kød leve-

randør

i en årrække.

Det næste glimt er antagelig fra begyndelsen af 5O'erne. Før
bilismens tidsalder gik der om sommeren passagennotorbåd
mellem fiskerihavnen og badebroen i Bremdal, hvor der også
var traktørsted. På en sådan s6rejse så jeg for fgrste gang en
kajak i funktion. Det var Bent Håning, der forsøgte at overbevise motorbåden om, at han havde flest hestekræfter. Hvem der
vandt kan jeg ikke huske, men hvis jeg blev gr6n i hovedet var
det af misundelse og ikke på grund af s@rejsens strabadser.

Medlemmeme strØmmede nu til Kajakklubben. Fra min klasse
på Borgerskolen var vi en overgang 8 - 10 stk. hvoraf Frank
Nederby, Jgrgen Elber Hansen, Bruno Plougmann og jeg blev
hængende en længere ånække, fordi vi begyndte atro kaproning.
Arne Hgyer var nemlig ikke kun formand og træner. Han tilhørte selv den danske og internationale kaproningselite.
Under hans kyndige vejledning og kommandostemme lærte vi
at få styr på balancen og efterhånden også hastigheden.
Heste får fråde om munden. Det gør kajakroere også.
En særlig erindring har jeg om Nina Hgyers halve citroner, der
blev bragt til os når vi lagde til broen. Efterhånden fandt tungen
sin rette plads igen.
de fplgende år vandt klubben en række danske junior- og seniormesterskaber. Herunder mesterskabet i stafet 4 fu i træk.
Frank ogjeg kom på landsholdet senior ogjunior i 1961, men
toppræstationen var naturligvis Arnes bronze- medalje ved De
Olympiske Lege i Rom 1960.

I
til et sådant vidunder som en kajak,
var imidlertid lige så tåbelig som at forsgge, at sende en raket
til månen. Den blev hurtigt opgivet.

Tanken om at skaffe penge

Nye talenter som bl.a. Hans Husted og Tage Andreasen dukkede op, når vi gamle (19 fu) forsvandt, i reglen til militærtjeneste
eller videreuddannelse.
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Byggeri:

Formand:
Jeg havde allerede

i nogle år været medlem afbestyrelsen, så da

jeg fik tilbudt formandsposteni 1963 sagdejeg tpvendeja. Jeg

var startet på Arhus Universitet og havde en fornemmelse af at
de to job ikke var særligt forenelige.
Med stude ringen gik det som det nu engang kunne, men arbejdet i klubben skulle passes.
Arbejdsmetoden var stort se den samme som i Arnes formandstid. Dog fik klubben en noget stØrre Økonomi, dels takket kommunale tilskud, der for alvor blev indført i disse ar, dels baller
og kontrakter med Tivolier. Der blev råd til nye toere og en
fiierkajak, .enerkaproningskaj akkerne, var med få undtagelser,
private.
Der kom mange unge medlemmer. Familierne Kongsgård og
Ibsen på Vinderupvej leverede ikke mindre end 7 medlemmer,
hvoraf de fleste roede kaproning. Ove kongsgard opfandt efter
få dages medlemsskab en fornyelse indenfor sporten, en kombination mellem rugbrgdsmotor og dampmaskine. Han var i
stand til at træne i regnvejr med pibehovedet vendt nedad af
hensyn til fugten. Der kom regelmæssige røgog damp skyer ud
fra fartøjet.
blev de to familier fra Vinderupvej suppleret med Per Stakroge, Niels Danielsen, Hanne Sørensen, Else
Fraldsen og aadre. Som afslutning på kaproningsperioden deltog vi i reglen ved Herbstregattaen i Hamburg, hvilket havde
sine kvaliteter, dog ikke så meget på det kaproningsmæssige
På kaproningsbanen

område.
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Da jeg blev medlem
to bygninger.

i slutningen af 50'erne bestod

Klubben af

Bådeskur og omklædningsrum bestod af forskallingsbrædder

pahængt kyllingehegn og puds.

Desuden var der et slags sommerhus, som der blev bygget i
1930'eme, der blev anvendt til klubhus.
Arne Hpyer besluttede sig for at sælge klubhuset, der blev
erstattet med en anden etage af eternitplade ovenpå bådhuset.
Ændringen var en klar forbedring, men alligevel følte vi efterhanden at forholdene var utidssva¡ende, navnlig hvad angik
toilet og bad. Et nybyggeri stØdte imidlertid på flere problemer
fredningsnævnet skulle inddrages og der skulle skaffes penge.
En lgsning for fØrste etape begyndte imidlertid at tegne sig i
slutningen af min anden og foreløbig sidste formands periode.
Fredningsnævnet blev inviteret på direkte besigtigelse. Få dage

efter modtog jeg tilladelsen skrevet på bagsiden af ans@gnin-

i slutningen af 50'erne og byggemodnet blev nu solgt til Struer kommune, der ikke bare låLnte
den gratis til os igen, men også betalte krone til krone af salgssummen. Desuden blev der optaget rentefrit lån og navnlig ydegen. Grunden, vi havde købt

de medlemmerne en stor arbejdsindsats.
Selve byggeriet havde jeg ikke meget med at gøre. Det har jeg
heller ikke haft med anden etape.
Jeg var på vej ind

i

andet organisationsarbejde.

Fremtiden.
I jubilæumsåret blomstrer klubben på alle om¡åder.
Kaproning, km-statistik, medlemstal og socialt samvær. Det
skyldes ud over en god ledelse nok også aldre forhold. Fjorden
er i dag et naturområde omgivet af by, her kan man fortsat være
fri for larm. Den svindende fysiske udfordring og stigende
stress på arbejdspladserne, gør det antageligt endnu mere tillokkende at komme ud og være sin egen skipper, at meditere
over tingene.
Det kan man godt gøre mens man puster.
På grund af det store medlemstal og igen trange pladsforhold

kan det måske være svært at tage nye opgaver op. Alligevel
synes jeg man skulle gØre sig overvejelser i retning af det, man
kalder socialt ansvar.
På landsholdet traf jeg ungarer, der hed Kemeci (sikkert forkert

stavet). Hans ben var fra fødslen forkrøblede. Alligevel havde
hans klub og forbund fået ham på landsholdet, hvor han vandt
mange medaljer. Handicap er ikke uforenelig med kajakroning.

Etnisk mindretal kan være en anden gruppe, man måske skulle
interessere sig for. Det offentlige system dur ikke til at integrere dem. Det kan en privat klub gpre meget bedre.

Med disse ord vil jeg ønske Struer Kajakklub

til lykke

med

dagen og håbe på mange gode år fremover.

Hans Hansen

4t

iflg. tiderne

VENØ RUNDT

er der ikke blevet roet rundt om øen (klubblad 1991

nr.2).
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Det man i 1982 troede skulle blive en årlig tilbagevendende begivenhed har på
grund af modstand fra vejrguderne haft en noget fortumlet / forblæst tilværelse.

Der er blevet roet rundt
enkelte gange, men både på
langs af vest- som østsiden
af Yenø eller på en rundbane i fjorden når det var
allerværst.

Jeg ved der stadig findes
roere som drømmer om en

tur rundt om øen, og

den
kasse Øl som Frederik Kob-

berup for mange år siden har udlovet til den enerkajak som ror
turen uden hjælp I hænger eller lignende på under 2 timer, er
stadig i behold.

Den bedste tid tilhører stadig Anders F. Jensen fra NOVA, der
den 30. juni 1984 i solskinsvejr på en næsten blank fjord gennemførte turen på 2.01.11 .

Efterfplgende udpluk fra avisoverskrifter fortæller bedre en
nogen anden de trængsler arraîgørerne og roerne
har haft.

l99l:

Jeg har

i tidens løb

ikke kunnet finde avisudklip fra l6bet. Travlheden

fra foråret har måske medvirket til manglende dækning, men
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1992 "Der blev roet rundt om @en, dog blæste det en del op
under løbet, nogle udgik eller måtte en tur i vandet".
1993: "Kajakroerne skulle holde balancen" og "Struer Kajakklub havde mandefald tllYenøløb".
"Kun 38 gennemfprte, og flere benyttede færgen til at komme
tilbage til fastlandet!"
For en gang skyld havde man hos TV Midt Vest fundet anledning til at bruge lidt tid på kajaksporten, og netop det år blev der
noget at filme. Under løbet blæste det så meget op, at l6bsledelsen besluttede at stoppe løbet ved VenØ's sydspids sende
roerne med færgen tilbage til fastlandet og med bil køre roerne
til klubben.

1994: "Mange måtte give op" Der blev roet på Østsiden men
alligevel var der kun 43 som gennemfgrte.
1995: "Vejret drillede kajakroerne" kun 25 kom

i

måI. Under

løbet blæste det meget op, indtil 17 sek.m.

Da den officielle terminsliste fremkommer viser det sig, at
Haderslev i samarbejde med Jyllandskredsen og D K F havde
planlagt en regatta i Haderslev. Haderslev regattaen blev bakket
op af forbundet idet man merite, at det ikke var de samme roere man henvendte sig til. En begrundelse som vi fandt meget

besynderlig, når vi ser på antallet af aktive roere og det normaSom du har læst under afsnittet om ma¡athon har klubbens roere
manglet letvægtskajakker. I juli måned 94 indkøbtes derfor en
brugt K II NELO kajak. Denne ellers udmærkede kajak klarede
ikkeVENØ RUNDT 1995, men kom desværre hjem tit klubben

Ie stævnedelt ager anÍal.

uheld på samme tid.

I

i flere dele. Det fortæller lidt om hvor hårdt vejret var det år.
Måske også lidt om en kombination af ubetænksomhed og

Begge stævner blev planlagt
ner blev aflyst !!

i mindste

detalje, og begge stæv-

klubbens regnskab indgår et pænt overskud fra VENØ
RUNDT 96, idet alle vore sponsorer og annoncører følte med
os og accepterede alternativ reklame i vort klubblad. Det er

altid glædeligt med opbakning fra det lokale erhvervsliv, tak for
det !

'r

-- ,. i

1991: Løbet blev aflyst på grund af manglende rilslurning.
Måske var mange roere blevet lidt bange for Limfjorden, det èr
jo en kendsgerning, at det blæste i 1993,94 o995.

-f*'

En anden forklaring kunne være, at D K F igen gik os i bedene.
Der var samme weekend arrangeret en weekend seance i Sønderborg. Tema og udfald erindrer jeg ikke noger om.

Aflysningen gav plads i kalenderen til på den planlagte dag for
VENØ RUNDI med kort varsel at arrãngere èn Oejlig klubtur
på Gudenåen. Det år blev der således 2 endagsture på åen som
fortræning til Tour de Gudenå.

1996: Løbet var planlagt
meddelt D K F.

til afvikling

30.

juni

1996, rettidigt

"Der er ikke noget, der så ringe, at det ikke er godt for noget"
1998: Løbet blev slet ikke arranseret.
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1999: Løbet blev ikke arrangeret.

Et godt køkkenhold har dog også betydet en del for de frem-

2000: Efter opfordring fra Jyllandskredsen blev Lþbet anangeret som JM i marathon.

mødte og især kagerne var efterspurgte.
Vi har ikke alene under VENØ RUNDT, men også ved mange
andre lejligheder, nydt godt af Lillian Holmboe's bagværk.

Allerede fredag var det galt, ogl4rdag morgen blev det besluttet, at det var uforsvarligt at gennemfgreløbet som et JM og en
telefon kæde blev etableret. Mange var dog allerede taget hjemmefra, og ved drøftelse med roerne og under den efterfglgende
instruktion enedes man om atlave en rundbane på 6 km der så
kunne gennemføres I,2 eller 3 gange.
Selv om banen gik fra klubben mod syd til Kanalen og tilbage
forbi klubben og til en vendebøje ved Strandbjerggfud, var der
mange der fik sig en overraskelse første gang der blev vendt ved
netop Strandbjerggård, hvor turen op mod vinden og bglgerne
virkelig var for de seje. For indsatsen var der faktisk en lille
præmie til alle.

Lgrdagenblev i gvrigt afsluttet med et besgg på Kajakbyggeriet og efrcrtølgende en tur på Gimsinghoved, hvor der netop var
en meget fin kunstudstilling hvor også produkter fra Kajakbyggeriet var med. Udstillingen omfattede: Skulpturer og relieffer
ved Erland Knudsøn Madsen, og Kajakker og kanoer ved
STRUER SPRINTBOATS.
Det er dog glædeligt at mange hvert år har mødt op i håbet om
en god tur på Limfjorden. Vi ville naturligvis gerne dele oplevelsen af turen rundt om Øen med andre rokammerater. I klart
vejr er der rigtig meget at se på, vi nyder det klare vand, hvor vi
selv der hvor der er dybt kan se bunden, vi kan opleve fuglelivet og ofte mØde en flok sæler på nordspidsen. Personlig nyder
jeg hjemturen, hvor "min by" langsomt vokser sig stor og virkelig tager sig godt ud.
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Ved klubbens 40 års jubilæum fik klubben en ny klubsang forfattet af Jonna Christensen. Som melodi blev valgt Erik Bertelsen's sang "Blæsten går frisk over Limfjordens vande", og det
kan der ikke herske tvivl om, men måske skulle vi fors6ge at få
en ny klubsang for måske på den måde at mildne vejrguderne,
så vi igen kan tilbyde landets kajakroere en tur rundt om øen.

Gudenåen og WESER

samt gennemfgre, idet alle som regel også gerne ville på vandet, og ikke blot fplge roerne fra en bil.

Deltagelse i Tour de Gudenå er beskrevet andetssteds, hvorfor
denne overskrift dækker andre klubture henlagt til forskellige
afsnit af Gudenåen.

Selv de allermindste har været med på åen, netop fordi der kan
gennemfgres opsamling mange steder, hvis en roer blev træt,
vejret udvikler sig meget darligt, eller der kunne opstå en skade hos en roer eller på materiellet.

Sóm medlem af Struer Kajakklub vil alle på et eller andet tidspunkt være blevet tilbudt / opfordret til at deltage i en udflugt
til det skønne område fra Skanderborg til Randers, idet den
øverste del af Gudenåen fra Tørring kun må besejles med en
rotilladelse fra Vejle Amt, og få fat i en sådan, det er ikke nemt.

Et kendetegn for såvel en- eller flerdagsture og maratonlpbet
Tour de Gudenå, så er der tale om veltilrettelagte oplevelser. Et
nyt medlem blev således (i 1995) overrasket over vores måde at
gøre tingene på.

"Som sædvanlig var turen vel organiseret og minuti6st planlagt
- hvem skulle køre med hvem, hvornfu: og hvorhen, endog i
hvilken rækkefplge vi skulle gå på vandet, vat slcevet ned".
Dette kunne maa efterfplgende læse i klubbladet.
Der har i tidens 7øb været arrangeret mange endagsture på åen
lige fra træningsture meget tidligt på sæsonen f.eks. i påsken for
bøme-, yngste eller ungdomsroere. Disse ture blev af transportmæssige hensyn lavet med start og mål i Randers. Det betød
samtidig en modsffØms tur fra Randers til Langå og medstrøms
tilbage. Selv om nogle brokkede sig over modstrgmmen, var
udgangspunktet, al når Karen Hoff kunne ro til Langå efter sgndagsrundstykker, ja så kunne unge mennesker fra Struer også
gøre det I

Netop transporten har

til tider været

vanskelig at planlægge

I 2000 gik turen fra Tange til Ulstrup, Langå og Randers. Langå er et-fortrinligt pausested, hvor vi også gennem tiden har fået
bekendte i det lokale Bådelaug.
Denne rute er tidligere benyttet, men for de mere garvede har vi
også forlænget turen ved at lade roerne starte ved Kongensbro.

Silkeborg er også ved flere lejligheder blevet brugt som
udgangspunkt med pause ved Svostrup Kro og stop ved Kongensbro eller Ans Sø.
Netop problemet med at skaffe chauffører kan være svært, når
alle gerne vil ro, men så må alternative muligheder tages i brug.
Under en endagstur kørte Peer med sin bil fra Silkeborg til Svostrup Kro og løb tilbage for at hente den sidste bil. Et andet år
blev løbeturen forlænget, idet Peer først løb tilbage til Silkeborg
fra Svostrup Kro, efter frokost sammen med de andre kørte han
så en bil videre til Kongensbro for igen at7øbe tilbage til Svostrup for at hente en bil.

Udover det store arbejde der udføres for at tilrettelægge deltagelse i Tour de Gudenå, så var familieturen i 1994 indtil videre
det mest krævende.

Socialministeriets Børne- og familiekontor stod

i

1994 for
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udbetaling og tilsyn med projekter som skulle være med
markere FN's Internationale Familieâr 1994 i Danmark.

til

at

På turen deltog 40 personer i aldersgruppen 10 - 55 ar. Det
betød et st@rre arbejde med roplanlægning, kgrsel, mad og
overnatning, oprydning i Skanderborg Kajakklub og Silkeborg
Kajakklub, hvor vi blev indkvarterede.
Når du har læst dette, har du måske også gættet hvor turen gik
hen.

Vi startede fra Struer fredag eftermiddag med kurs mod Skanderborg, hvor mange nåede på sgen allerede fredag. Af hensyn
til mulige hurtige vejrforandringer skulle der også tages hensyn
til roernes formåen, balance og styrke, men vejret var med os,
og med stor tolerance fra alle, også de som ikke fik lov til at ro
helt så meget som de gerne ville. Så det der en vellykket og
meget billig tur.
Med grundigt kendskab til Mossø var det overladt til turens sikkerhedsudvalg at bestemme hvem der skulle have lov til at ro
over søen, idet vijo ikke havde nogen ledsagebåd til rådighed.
Afgørelser fra sikkerhedsudvalget kunne ikke appelleres!

!

Der var endvidere udarbejdet en detaljeret arbejdsfordelingsog kprselsplan, hvor alle uanset alder eller kpn indgik i forskellige opgaver.
Der blev prøvet grænser af, både hvad angår roning, samarbejde og almindeligt samvær under små og måske vanskelige forhold m.m.
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Under dette afsnit om forskellige langture savner du måske
omtale af Flyndersp.
Det er ikke helt lovligt at ro på sØen. Der er noget med Odderen, og vist nok også en plante som er kommet tilbage i vegetationen, men jeg kan godt her afslgre, at C-holdet har været på
udflugt til klubbens gamle PinsemåI.
I 1999 var der andre som havde listet sig rundt langs søbredden
for at nyde den smukke natur.
Ingen af disse formodede ulovligheder er blevet opdaget I !

WESER:
Udfordringer er der nok af. Det drejer sig blot om at tage dem
op. Var dei udfordringer i de foran beskrevne ture, ja så har fleré af klubbens medlemmer også fundet ud af, at der er noget der
hedder WESER MARATHON, med start i Hannover-Münden
og mål i Hammeln (Rottefængerens by).
Man kan vælge en smuttur på 54 km
en lidt længere på 80 km eller
en

rigtig lang tur på

135 km.

Løbet afvikles normalt den første s/ndag i maj. Man behøver
egentlig ikke at tilmelde sig, og der bliver ikke lavt startliste
eller resultatliste. Dog er det muligt at fâ et diplom.
Det er endvidere et kajak / kano /rostævne hvor der forekommer de mest mærkværdige bådtyper.
Du kan mØde ener- og toerkajakker, turkanoer, robåde med forskelligt antal roere, sammensatte robåde, flodpramme og meget
andet. I 1994 mødte vi en dobbelt otter, det er vist ikke set før.
Starten går når man
morgen.

vil, d.v.s.

så

snaÍ man kommer op spndag

I

1991 tog Henning Thunedborg, Kenneth L. Andersen, Lennarth L. Andersen, Gustav Jacobsen, John Povlsen og Spren
Bruhn som de første fra Struer Kajakklub med på turen arrangeret af Vejle Kajakklub.
Overnatningen foregik på en teltplads midt i byen Hannover Münden der for øvr'gt er en fantastisk flot middelalderby.

Den eneste fordel der var ved at overnatte her, var at roerne når
de stod op vff lige ud for startstedet, men ulempen var i hvert
fatd i 91 den, at der var is på telt og kajakker da roerne stod op
spndag morgen. Det betØd også, at starten foregik i meget tæt
tåge, men vejret blev bedre og alle kom godt til Hammeln.

Det forlyder fra hjemturen, at den film der blev vist i bussen på
vej hjem, kun blev set af chaufføren.

I

1992 var deltagerantallet for@get til 7, nemlig Kenneth, Lennarth, Gustav, John, Søren og som nye deltagere Allan Madsen
og Christian Sohl. Det betød samtidig at en skulle ro i enerkajak, men den opgave tog Kenneth sig af. Der skete dog senere
det, at formanden fra Vejle "gik ned" ved 80 km, hvorefter Kenneth overtog hans plads, og dermed hjalp Nina hjem til Hameln.
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Det kan her oplyses, at Christians vækkeur ringede kl. 04.24
sgndag morgen. Igen en vellykket tur sammen med Vejle
Kajakklub og andre jyske roere.
Turen blev gentaget i 1994, men med udgangspunkt i Struer,
idet Poul E. Hansen påtog sig chauffgropgaven. Efter opsamIing hos VIKING, Marselisborg, Skanderborg og Vejle gik
turen sydover. Struer-roernei94 var Kenneth, Henning, Sgren,
og som ny maad Peer SteLkroge.

stedet for at stoppe ved 40 km og derefter tage bussen til Hannover - Münden valgte vi at ro hjem, d.v.s. yderligere 20 km
hjem til den ovenfor omtalte campingplads, som faktisk ligger
der hvor FULDA og WERRA løber sammen og bliver til
V/ESER. Det blev dog uden Søren, der desværre var blevet syg.
Kenneth roede derfor toerkajakken alene, og som ballast for at
holde roret i vandet blev der brugt2 store stykker træ.

I

I

Var det godt vejr og varmt lørdag, så var det lige så koldt om
sgndagen. Det blæste (modvind), var meget koldt og fugtigt.
Det var kun Søren fra Skanderborg, der ved 50 km kunne fremtrylle en meget grim, men varm tophue. Der var stort mandefald
ved 80 km, men Henning og Kenneth kom helt til Hammeln.

Lørdag morgen var vejret så fint, at man enedes om at prøve
kræfter med grænseløbet, en tur på 40 km på floden WERRA
der tidligere adskilte øst- og vesttyskland.

nemlig 195 km.

stedet for den kolde overnatning som tilfældet var i 91, blev der
nu overnattet på en nærliggende skole. Fredag aften var det så fint
vejr, at aftensmaden (pizza) blev nydt på en fortovsrestaurant.

Kenneth har stadig klubrekorden for flest kilometer pâ 2 dage

Økonomi
Idet der her er tale om et Jubilæumsskrift, vil det nok være for-

kert at bruge for meget plads på en længere redeggrelse for
idrætslivets generelle økonomiske problemeç men det skal dog

konstateres, at vilkårene ikke er blevet bedre. Reduktion af
offentlige bevillinger til idrætten, såvel statslige som kommunale, har gjort det kla¡t vanskeligere for de små klubber at få
økonomien til at nå sammen.

En stigende professionalisme inden for flere sportsgrene har
intensiveret kampen om reklamekronerne, hvilket igen skubber
problemerne videre ud i de små klubber, der ikke som de store

eller halvprofessionelle har det ngdvendige administrationsap-

parat

til at klare fremskaffelse af gkonomiske midler via

reklame og sponsorpleje m.m.
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Omkring Kajakklubbens Økonomi kan der dog alligevel på bedste vestjyske talemåde konkluderes: "Det går æ så ringe endda".
Vi kan endda i jubilæumsåret glæde os over, at der kun resterer
3.000,00 kr. på et byggelån fra sidste tilbygning.

digvis forn@jelsen at kunne give lidt tilbage til GAMLE DRENGE ved at være medarrangØr af jubilæet, som foregik i Kajakklubben, hvor der blandt andet blev aftroldt en konkurrence
"Idræt på tværs".

Når der ovenfor er omtalt kommunale besparelser, skal det dog
retfærdighedsvis anføres, at vi også gennem den periode som
beskrives i dette skrift, har haft et godt samarbejde med Struer
Kommune.

Finansiering af tilbygninger og fjernvarme var ikke nogle nemme opgaver. Underskud ved værkstedstilbygningen blev reddet
af BRF med en check, og udvidelsen med bådhuset klaret ved
optagelse af et mindre lån hos D G I Ringkøbing Amt.

En lidt ændret sammensætning af medlemsskaren har reduceret
klubben almindelige medlemstilskud og driftstilskud, men det
kan kommunen jo ikke bebrejdes, og her vil jeg gerne tillade
mig at indskyde en personlig betragtning "De voksne må lære
at betale for lysten til at dyrke egen idræt, enten det er skak,

Klubbens medlemmer har dog også bidraget. Således blev der i
1993 skabt et godt startgrundlag for installation af fjernvarme
ved en medlemsindsamling. Netop for at klare fjernvarmen blev
der under byfesten i 93 lavet noget helt nyt. Peer foreslog at vi
skulle gennemføre et sponsoreret 24-timers kajaklpb under
byfesten. Et løb hvor alle kunne være med, i modsætning til
1987 hvor kun 5 roere deltog efter et lidt andet koncept.

fodbold, golf eller kajak !"
Ved kommunens hjælp har vi dog i perioden 1991 - 2001 været
i stand til at klare flere store opgaver. Vi har modtaget tilskud til
klubbens bprneprojekt, poloprojekt, romaskine, udvidelse med
et bådhus og installation af fjernvarme. En stØrre renovering af
den fælles bro er også gennemfgrt med støtte fra Struer Kommune.

Det er dog ikke alene kommunen som har bidraget

til

nyan-

skaffelser m.m. i Struer Kajakklub.
Således bevilgede Ringkpbing Amtsråd i 1994 kr. 4.000,00 til
bl.a. nye redningsveste og andet udstyr. Klubben har dog stadig
andre stØtteforeningers opmærksomhed. Det er således blevet

til

hjælp fra såvel Y-Men's, LIONS og ikke mindst GAMLE
DRENGE i Struer. Især sidstnævnte har ved flere lejligheder

bidraget

I

til

anskaffelse af udstyr (pagajer og kajakker).

1993 ved GAMLE DRENGEs 50 års jubilæum havde vi hel49

Hvis det faldt heldigt ud kunne vi klare 2tingpä en gang.
B Ll S har tidligere bidraget til klubben Økonomi gennem uddelinger fra byfester og vi kunne nu skabe mulighed for at bidrage lidt til B U S overskuddet i 1993. Der blev lavet en fornuftig
aftale med B U S, og medlemmerne gik i gang med at skaffe
personlige sponsorer til løbet, der skulle afvikles den 3I/l kl.
15.00 til den 1/8 kl. 15.00.

Lgftgaard Kontormaskiner, SUPER DÆK SERVICE. Reklame
på den store trailer FAVØR Ølbyvej og GRAND HOTEL.

LYDPOTTEN, DEN DANSKE BANK, TOPDANMARK,

M C S Randers og P S REVISION & BOGFØRING ApS, og
bidrag til senere renovering fra N.C. NIELSEN, Balling og
VINDERUP TRÆLAST.
Byfester kan være en

god anledning til at
skabe mulighed for

Løbet blev en succes. 35 medlemmer roede 1.7 10 km og bidrog
til fjernvarmen med 16.048,00 kr., hvilket igen betgd, at installationen kunne gennemføres uden at stifte gæld.

ekstraordinære indtægter. I1991 lavede
vi i samarbejde med

Resultatet blev dog ikke kun skabt af roerne der gik på vandet.

For uden god opbakning fra andre medlemmer på land ville

Vestergade-foreningen udstilling af

projektet aldrig kunne være blevet gennemfprt. Igen en bekræftelse på, at sammenhold gør stærk. Der var også udlovet en
præmie til den roer som roede flest penge ind. Det blev Rune
Ruscher.

På trods af det i indledningen til dette afsnit nævnte om vanskeligheder ved sponsorering m.m., er det alligevel lykkedes at
overbevise flere om værdien af en kajak som "reklamesøjle".

Det er blevet til aftaler med HELMHOUI ELEKTRONIK (K II
REGIUS), SUPER DÆK SERVICE (K I SCRAPTUS), ALBANI SPORTSDRIK (bprne V/ING pagajer), UNIDANMARK
FONDEN (K I bprnekajak og K I CLEAVER stillet til rådighed
for Mads Kongsgaard), DEN DANKSE BANK(K I CLEAVER) og PROVINZIAL (4 børneredningsveste), TUBORG
SPORTSDRIK (K I RAPTUS) METAX benzin (hovedsponsor
ved 24 timers løbet i 93).
Bidrag til den lille trailer fra MIDT VEST TRAILER, MAZDA,
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kajakker,

z
lor
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og

som

festligt indslag for at
tjene penge "Skyd en
kendt person i van-

det". Flere af klubbens kendte personer

måtte på pinden og
dermed også en tur i

det kolde

vand.

Overskud kr. 3.867.
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jubilæet, medlemmers tilkøb af egne kajakker, bØrneholdets

Sct. Hans
Der er ved at være skabt tradition fo¡ at byens største Sct. Hans
bål bliver etableret ved Bremdal Strand med Struer Kajakklub
og Struer Roklub som arrangører. Samarbejdet mellem de to
klubber fungerer fint, og når vejret er med arrangementet kan
der også tjenes en lille skilling. Dog skal man nok ikke måle det
Økonomiske udkomme med den samlede indsats som klubbernes medlemmer yder. Gennem arrangementet, herunder dyster
mellem klubberne i modpartens både, skabes en festlig aften og
dermed en god reklame for den idræt vi har valgt.
Struer Idrætsforbund og Folkeoplysningsudvalget har gennem
flere år tilbudt idræt i den første uge af skoleferien. Således deltog Kajakklubben i perioden 1994 - 1997 med tilbud om at
prgve kræfter med kajaksporten, hor der til klubben fulgte en
mindre betaling med.
Ud fra en Økonomisk betragtning er der på nuværende tidspunkt
intet som taler for at Struer Kajakklub ikke også vil være at finde ved Bremdal Strand de næste mange, mange år.

kajak vundet under DM ,var pladsen blevet noget trang, og selv
om udvidelsesmulighederne var begrænsede, var der dog
begrundet håb om at kunne opnå byggetilladelse til et bådhus.
Selv om forholdet

til

naboerne var godt, måtte det dog forven-

tes at der kunne opstå en del modvilje mod endnu en tilbygning,

idet den eneste mulige placering var på grundens sydlige del
med mulighed for at bygge i skel mod Bent Madsens grund, og
hvis bygningen blev for hØj kunne vi måske genere Sv. Aa.
Jacobsens udsigt fra altanen mod øst.

Flere ønskede en placering i "det gamle hul". Faktisk der hvor
kajakstivet mod syd er i dag. Dette ville dog blive alt for tæt på
vandet og RingkØbing Amt ville formentlig aldrig give tilladelse hertil.
Flere gamle medlemmer vil sikkert kunne huske denne solplet
hvor der næsten altid kunne findes læ for vinden uanset den
kom fra vest eller øst.
Selv om der kun var tale om et anneks, fortæller referater fra
byggesagen om mange problemer og stor møde aktivitet. Med
Peter Hedegaard som den store drivkraft blev der dog ikke givet
op overfor problemer med bygetilladelse priser og meget andet.

Klubhusbyggeri

i 50 års Jubilæumsskriftet har læst om byggeaktiviteterne i Kajakklub, skulle man tro at nu var den side af klubbens
planer / aktiviteter afsluttet, men det var ikke alle der syntes det.
Når man

På et medlemsmøde "FREMTIDSMØDE" i klubben den 12.
januar 1992 enedes mar om at påbegynde planlægning af
opfgrelse af et nyt bådhus

i

træ

til opbevaring af ca.

20 kajak-

ke¡bgjer, stole, haveredskaber og slåmaskine m.m.
På grund af medlemstilgang, nye kajakker modtaget ved 50 års

Med hjæ1p fra Struer kommunes Tekniske Forvaltning som bisidder under mØde med naboerne Bent Madsen og Sv. Aa.
Jacobsen, enedes man om stØrrelse og placering af bygningen,
hvilket blandt andet betød et stprre gravearbejde, idet h6jden
skulle reduceres ved at sænke bygningen under normalt niveau.
Under et mØde på stedet i oktober l992blev problemerne drpftet med naboerne, og det endte heldigvis med at vi blev enige
og kunne fortsætte det gode naboskab.
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Byggetilladelsen kom i hus, men det kneb stadig med byggebudgettet og da der samtidig var udsigt til, at Struer kommune
i 1993 ville komme med et godt tilbud på fjernvarmetilslutning
i Bremdal området, var det n6dvendigt at holde byggeudgifter-

i byggeriet blev målet nået (byggetilladelse til 23 rn? blev
udstedt der' 9 12, arbejdet påbegyndt den lÙl2 og indvielsesfest
aflroldt den 241 4-93, byggeudgift kr. 45.666).

ne nede.
Der havde iløbetaf 92 været mange bud på hvorledes denne lille bygning kunne opf6res bedst muligt og billigst, men heldigvis blev der opnået enighed mellem de sagþndige medlemmer
uden stØrre skår i kammeratskabet, hvilket jo kunne spolere
arbejdsglæden, idet der forestod mange ulønnede arbejdstimer
inden byggeriet var færdigt.

Men endnu engang viste vi at vi kunne løfte en større opgave,
og med Peter Hedegaard som aktiv roer, formand og indpisker

Et lille problem skulle dog løses. Mellem hovedbygningen og
annekset blev der nu et fint område, men der var formentlig
ingen der havde tænkt på flisebelægning. Problemet blev løst,
idet Gustav Jacobsen fik et godt tilbud fra ORANJE BETON,
og med Gustav og Erik Frandsen som sagþndige flisenedlæggere kom området til at se meget fint ud. Der blev endda råd
til 4 blomsterkummer, som Birte Andersen tilplantede. Desværre er disse kummer blevet stjålet, hvilket synes helt uforståeligt, for hvem vll gøre sig til tyv for 4 blomsterkummer.
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Den 24. april 1993 blev bådhuset med plads til 25 kajakker og
et oplagsrum indviet, og alle der havde taget aktivt del i arbejde blev budt til fest, andre der også gerne ville være med til at
fejre dagen, måtte betale for deltagelsen.
Glæden over tilbygningen blev dog kort, idet der

i maj måned

Holmboe, Arne Holmboe og Erik Frandsen som medhjælpere.
Udgiften blev på k. 48.097,00.
Jeg håber stadig alle sender Preben en venlig tanke nåLr man står

under bruseren, eller kan "linde" lidt på radiatoren når kulden
begynder at sætte ind.

kom afslag på det forventede tilskud fra Tipsmidlerne, men
mere herom under afsnittet Økonomi.

Vi har nu næsten fået styr på vort el, vand og varmeforbrug, selv
om der stadig kan forekomme vandspild, eller nogen glemmer
at slukke lyset eller lukke for varmen igen, men det er en helt
anden historie.!!

Fjernvarme
Som omtalt ovenfor havde kommunen varslet fjernvarmens
komme til Bremdal området.
Brev til beboerne m. fl. i området blev allerede sendt ud i januar 93 og afledt af det lavede klubben i slutningen af marts et forIpbigt budget. Vi havde fået tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til bådhuset, men det forhindrede ikke klubben i at være
optimistiske med hensyn til en ny bevilling.
Den 4. maj kunne formanden Jan Holmboe underskrive tilmelding til fjernvarmetilslutningen og den 21 . maj blev der indsendt egentlig anslgning om økonomisk hjælp til fjernvarmen.
der af Folkeoplysningsudvalget fik en velvillig behandling.

Under dette afsnit "Byggeri" er det måske også berettiget at
nævne klubbens C-hold, som til stadighed holder et vågent /je
med bygningernes tilstand m.m.
Som du sikket har gættet, måske på grund af bogstavbetegnelsen, er det personer i den 3. alder som er på dette hold, og tempoet er måske skruet lidt ned, men deres indsats er uvurderlig

for klubben.
Portene bliver malet, lys m.m. og udsugning fra baderum ordnet, dørhængsler og håndtag justeret, værkstedet passet, lgse
sålbænke fastgjort og til stor glæde for de der lgbende er på
køkkenholdet, så fik vii98/99 opsat nye fliser over køkkenbordet.

På grund af vores tidligere henvendelse

til kommunen i januar

havde der allerede været en mere generel drøftelse af problematikken, idet flere klubber med tiden formentlig ville komme
med lignende ansøgninger, f. eks vores nabo Roklubben.

Selv om det ikke h6rer under kategorien bygninger, bør det
også nævnes at det var C-holdet der stod for renovering af den
store trailer. Selv om der er tale om dygtige garvede folk, kan

Med en meget stor indsats af Preben Kongsgaard, der brugte en
del af sin sommerferie det år, blev arbejdet udført med Jan

jeg dog ikke lade være med at afsløre, at der under denne opgave var en som løb med målebåndet!!! men opgaven blev løst,
hvilket betyder at begge klubbens trailere er i fin stand.
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Struer kajakker

Stgtteforeningen

I al ubemærkethed kunne

STØTTEFORENINGEN den

16.

februar 2001 fejre 20 års jubilæum.
Næsten ligeså ubemærket fungerer foreningen i det daglige,
men lever alligevel op til formålsparagraffen:
"Foreningens formål er at støtte Struer Kajakklub's arbejde,
dels ved medlemmernes personlige aktivitet i forbindelse med
foreningens arbejde, og dels ved tilvejebringelse afPkonomiske
midler til arbejdet i foreningen."
Foreningen har en lille men trofast skare af medlemmer, og lige
så trofast en bestyrelse, idet 3 personer har været med lige fra
den stiftende generalforsamling. Det er nok de færreste som
kan huske bygningen Sgndergade 17, hvor mødet blev holdt,
men langt de fleste kender nok de 3 gennemgående personer
Hans Hansen (formand), Peer Stakroge (kasserer og sekretær)
og Ove Kongsgaard (bestyrelsesmedlem).
så sikkert som disse 3 har siddet på deres poster i 20 fulige
sikkert har det været, af foreningens generalforsamling hvert
år er blevet holdt den I.lørdag i december med et forløb (tidsforbrug) som må sige at være atypisk for en generalforsamling.

Lige
så

Selv om der er tale om en lille forening med begrænsede indtjeningsmuligheder, kunne kassereren alligevel på generalforsamlingen i december 2000 fremlægge det reviderede regnskab
og samtidig konstatere, at der i perioden 1612I98l - 30/9 2000
var overført tu.202.004,00 til Struer Kajakklub.
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Onsdag den 30. september 1998 blev der med store typer
bekendtgjort i Struer Dagblad "Kajakbyggeriet Struer konkurs", og fredag den 2. oktober 1998 lød overskriften "Nye
materialer slår trækajakkerne ud".

Men heldigvis kan man allerede den 6. oktober læse "Kajakbyggeriet håber at komme i gang igen".

Og det kom de.
Der skete nemlig det, at revisor Torben Jakobsen havde fattet interesse for det unikke produkt, og valgte at gå med ind i etablering
af et nyt selskab STRLIER SPRINTBOATS, DENMARK A/S.
Produktionen kom i gang igen, men for at sik¡e virksomheden i
lavsæsonen valgte man en niche ved også at tilbyde snedkerarbejde af forskellig art.

I dag har STRUER SPRINT BOATS DENMARKA/S på konkurrencesiden et program med 9 kanoer og kajakker. På fritidssiden er man leveringsdygtig med en eksklusiv mahogni kajak
- K i BEL AMI - , der også er designet af Jgrgen Samson.
Et af virksomhedens erklærede mål er, at der løbende

i samar-

bejde med stedets konstruktører vil blive foretaget velovervejede modifikationer af bådene efter gældende ICF regler.

Årets Idrætsnavn i Struer

I oktober 1991 tildeles Charlotte Madsen denne fine titel.
Ved Idrætsfesteni 1994 var det Søren Fraldsen der efter en flot
sæson kunne smykke sig med titlen. Denne Idrætsfest var noget

speciel idet Dagbladets Talentpris silrìme aften gik til Lars
Andersen, og Struer Hallernes Unglederpokal gik til Allan

Madsen. Der uddeles normalt 5 pokal, så 3 til Kajakklubben må
siges at være flot.

Æresbevisninger til klubbens roere og øwige medlemmer m.m.

Æresmedlemmer

,Ä¡et efter (1995) var det nu Mads Kongsgaard der kunne hjemføre titlen som årets Idrætsnavn.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæumsfest i S I D Huset
den 23. marts 1991 udnævntes Peer Stakroge til nyt Æresmedlem, hvorved a¡rtallet blev forgget til 3 (Frederik Kobberup,

Selv om der i Struer findes mange dygtige idrætsudøvere var
det igen en kajakroer som tog sig aftitlen i1996, og ikke overraskende var det på ny Spren Frandsen.

Arne Hpyer og Peer Stakroge.

I

1997 havde Rune Ruscher en fantastisk sæson og glædeligt for
Struer Kajakklub kunne han overtage titlen "årets ldrætsnavn"

Det er muligt at andre idrætsforeningen i Struer var ved at være
trætte af kajakroerne, men det forhindrede ikke Morten Stakroge i at overtage titlen og trofæet

i

1998.

Her kan supplerende fortælles det noget specielle, at Morten's
bedstefar Carlo Jensen modtog pokalen som årets ldrætsleder,
en hændelse / pokalfordeling (barnebarn/bedstefar) der formentlig aldrig vil blive gentaget. Carlo har for /vrigt været
aktivt medlem af Struer Kajakklub og deltaget i mange tirsdagslgb, og indgår i dag i C-holdet.
1999 blev en svipser, men allerede i 2000 var Michael Kongsgaard klar til at bringe pokalen tilbage til kajaksporten.
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I

En samlet oversigt ser således ud:

1969
1910
1973
l99I
1994
1995
1996
1991
1998
2000

Gamle Drenges Ærespokal
1991 var et særligt år for Peer Stakroge. FØrst udnævnelse til
Æresmedlem af Kajakklubben, men ikke nok med det i november 9l tildeltes han Gamle Drenges Ærespokal og kom derved

Hanne Sørensen
Hanne Sørensen
Jens Hunsballe
Charlotte Madsen

i

selskab med Arne Hgyer, der tidligere har modtaget denne
pokal, men også faderen Carlo Jensen, hvis navn også er indgraveret i sølvkanden . Pokalen tildeles "for et usædvanligt
stykke arbejde for sin klub"

Søren Frandsen
Mads Kongsgaard
Søren Frandsen
Rune Ruscher
Morten Stakroge

Årets Idrætspræstation

MichaelKongsgaard.

Dansk Kano og Kajakforbunds pokal for "årets ldrætspræstation" gik i 1995 for f/rste gang til en Struer - roer nemlig Mads
Kongsgaard.

Dagbladets Talentpris

I forbindelse med Idrætsfesten kåres årets talent efter indstilling
fra Dagbladets læsere. Flere af klubbens medlemmer har været
indstillet til denne æresbevisning og i 1992 gik den til Søren
Frandsen. Som nævnt ovenfor var det i l994Larc Andersen der
løb med titlen, i øvrigti skarp konkurrence med klubkammeraten Casper Andersen.

D K F's lederpris
Dansk Kano og Kajakforbund holder godt øje med klubben, og
Arne Hgyer har tidligere modtaget såvel Diplom som sølvnål
for sin mangeårige ledergerning. Ved standerhejsningen i 1996
fik Arne Hpyer overrakt Forbundets guldnål for mange år arbejde for kajaksporten i Struer.

1996 var et godt år for Camilla Kiørboe, et år som sluttede med
modtagelse af Dagbladets Talentpris.

D I F's 100 års Jubilæum

I forbindelse med markering af Danmarks Idrætsforbunds
ars jubilæum

Struer Hallernes Unglederpokal
Som tidligere omtalt gik denne æresbevisning
Madsen.

i

1994

til Allan

i

100

1996 blev der ved en sammenkomst på Struer
Vandrehjem overrakt Jubilæumsnåle og Diplomer til mange
utrættelige idrætsledere.
25 års nål blev overrakt til Arne Hgyer.
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15 års nål

til Ove Hgyer, Hans Hansen, Ove Kongsgaard og

Peer Stakroge.

Der hersker ingen tvivl om, at Struer kommune inkl. det samlede Byråd er stolte over byens idrætsudøvere, der på bedste vis
er med til at placere Struer på Danmarkskortet.

i 1994 for 1. gang uddelt idrætspriser til alle
udøvere der havde opnået placering ved DM, NM eller VM,
eller på anden vis havde opnået et særligt bemærkelsesværdigt
Der blev således

Handelsbankens Lederpris
Som den første fra klubben modtog Søren Bruhn

Struer Kommunes ldrætspris

i

1991 ban-

kens unglederpris.

resultat.

Under Byfesten i 1995 blev Allan Madsen og Henning Thunedborg tildelt DEN DANSKE BANKS (Handelsbankens)

I

Lederpris, hvor der også medfulgte en lille check.

1994 var Kajakklubben repræsenteret af Charlotte Madsen,
Mads Kongsgaard, Søren Frandsen og Peer Stakroge.

I

1995 Charlotte Madsen, Camilla Kiørboe, Mads Kongsgaard,

Søren Frandsen, Lars Andersen og Casper Andersen.

I 1996 Charlotte Madsen,

Camilla Kiørboe, Mads Kongsgaard,
Søren Frandsen, Lars Andersen, Casper Andersen, Rune Ruscher og Michael Kongsgaard.

I

1997 Charlotte Madsen, Camilla Kiørboe, Mads Kongsgaard,
Søren Frandsen, Rune Ruscher, Michael Kongsgaard og Morten Stakroge.

I

1998 Camilla Kiørboe, Mads Kongsgaard, Søren Frandsen,
Rune Ruscher, Michael Kongsgaard, Morten Stakroge, Jesper
}i4glgaard, Hen¡ik Laustsen, Jens Peter Lebech og Else Frandsen.

I1999 Camilla Kiørboe, Mads Kongsgaard, Sgren Frandsen,

Michael Kongsgaard, Morten Stakroge, Jesper Mølgaard, Kristian Poulsen, Henrik Laustsen og Camilla Mplgaard.

I 2000 forventes fglgende at være på listen, Mads Kongsgaard,
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Michael Kongsgaard, Morten Stakroge, Jesper Mglgaard og
Camilla Mølgaard.
Den opmærksomme læser

vil måske have bemærket et gennemgående navn Mads Kongsgaard og det er ikke så mærkeligt.
Mads er den eneste i Struer kommune som har været med hvert
år siden indstiftelsen af hædersbevisningen.

GUNNAR NU

-

så bestyrelsen herefter selv valgte en næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
På generalforsamlingen den21.januar 2001 blev der igen ændret på vedtægterne især for at tilpasse disse til nutiden. En af de
væsentligste ændringer blev, at bestyrelsen nu selv konstituere
sig med formand, næstformand, kassere og sekretær, endvidere
reduceredes bestyrelsen fra 6 til 5 medlemmer.

Efter denne generalforsamling sker der, på det første møde efter
de nye vedtægter er gennemfprt, det bemærkelsesværdige, at
klubben for fØrste gang får en kvinde päformands-posten, nem-

prisen 1996

Med en flot check på kr. 10.091,00 fra GUNNAR NU FONDEN til Søren Frandsen kom der for fgrste gang økonomisk
gevinst ud af kajaksporten til en lokal roer. Ellers er det normalt
kun udgifter der kendes til. Til lykke til Søren.

lig Elsebeth Bak.
Statistik m.m.:
Struer Kajakklubs km statistik:

I1995 var der i alt nomineret 6 gnge idrætsudøvere til firmaet

1990 29.528km
1992 38.601 km
r994 48.997 km

T99T 42.609km
1993 42.96'7 krrr
r995 63.790 km

ESTRELLAs hædersbevisning "ARETS GULDCHIPS". Mads

r996 43.682krrl

t997

50.542km

1998

41.405 km

7999

37.394km

2000

34.336krrl

Årets GULDCHIPS 1995

Kongsgaard var med
pladsen.

i opl6bet, men måtte tage til takke med

2.

(1990 er anføn med 28.528

i sidste jubilæumsskrift, men

dene

er en skrivefejl)

Generalforsamling i Struer Kajakklub
Mange

vil sikkert kunne huske

såvel forårs som efterårs gene-

ralforsamling i klubben, men på generalforsamlingen den 27.
marts 1994 blev der vedtaget nye love, der bl.a. erstattede 2
generalforsamlinger med 1 , der skulle aftroldes inden 1. februar. Samtidig blev direkte valg til næstformandsposten afskaffet,

Herre kilometerpokal:
1991

1992
1993

Ove Hpyer
Ove Hgyer
Ove Hgyer

4.197 km

4.206krn
4.215km
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1994

r995
1996
1997
1998

1999
2000

Ove Hgyer
Ove Hpyer
Søren Frandsen
Mads Kongsgaard
Michael Kongsgaard
Mads Kongsgaard
Mads Kongsgaard

5.0l1km
7.150 km

3.551km
3.860 km
3.640 km
3.993 km
4520 krrt

Begynderpokal:

t99l

Mads Kongsgaard

t993 Camilla Kiørboe
r995 Morten Stakoge
t997 Kristian Poulsen
1999 Dennis Wilsdahl

1992 Michael Kongsgaard

t994 "ej uddelt"
r996 Camilla Mglgaard
1998 Niels Kr. Brinth

2000 Anja Villadsen

Dame kilometerpokal:

Fighterpokal:

t99r
t992
1993

t994
r995

t996
1997
1998

1999
2000

Charlotte Madsen
Charlotte Madsen
Charlotte Madsen
Charlotte Madsen
Charlotte Madsen
Camilla Kiørboe
Camilla Kiørboe
Camilla Kiørboe
Camilla Kiørboe
Camilla Mølgaañ

1.918 km

1.674Y:ïr

1.841km
2.605 krn.
3.933 km
2.95',7 krl;.

2.583 km
1.999 km
1.130 km

t992 Mads Kongsgaard
t994 Casper Andersen
t996 Allan Madsen

r993 Søren Frandsen
r995 Michael Kongsgaard
1997 Henrik Laustsen
t999 Camilla Mglgaard

1998 Karin Bro

l99r

Søren Frandsen

2000 Michael Brogaard

Vandrepokal skænket af "GAMLE DRENGE", Struer, for

din indsats for Struer Kajakklub:

t99L Charlotte Madsen
r993 Mads Kongsgaard
t995 Rune Ruscher
Mglgaard

1999 Michael Kongsgaard
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1989 Peter Hedegaard

l.499km

Talentpokal:

199"1 Jesper

1988 Lennarth L. Andersen
1990 Søren L. Bruhn

1992 Søren Frandsen
r994 Camilla Kiørboe
1996 Morten Stakroge
1998 Morten Stakroge
2000 Dennis V/ilsdahl

r99r Peter Hedegaard

t992 lænnarth L. Andersen

1993 Peter Hedegaard
1995 Preben Kongsgaard
1997 Else Frandsen
t999 Ulla Jgrgensen

1994 Villy Jensen
1996 Peer Stakroge
1998 Otto Kiørboe
2000 Poul Frostholm

Alt u nder eet tag ¡. ¡ .
V¡ har det du søger!
.

R¡ng:75 85 36 36
KAJAK

atrum

v/ Ernst W. Christensen
Nørre Bygade 8, Grejs - 7100 Vejle

-

Telefon 75 85 36 36 Fax 75 85 32 53
www.kajakcentrum.dk
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VENØ RUNDT:
t991
1992

t993

t994
1995
1996

t997
1998

1999

2000

Allan Madsen
Vagn Makholm
Else
Ove
Ove
Ove
Ove
Ove
Ove
Ove

Frandsen

H6yer
Hgyer
Hgyer
H6yer
HPyer
HPyer

Hgyer

10

7
7

JI
100
10

2l
l2
t9
46

Bykamp

Efter at have genoptage den årlige bykamp mellem Struer

Kajakklub og PAGAJ, Holstebro, der ellers havde givet nogle
gode jævnbyrdige dyster blev den indtil nu sidste bykamp
áfviklet på VandkraftssØen i 1991. Struer havde nu vundet 3 åLI:

i træk.

Som du sikkert har bemærket under afsnittet om kaproning, har
Struer været inde i en stærk periode, hvor der både har været
bredde og top blandt kaproerne, ja så var der ikke rigtigt noget
formål med dysten. Pagaj har i samme periode også opnået særdeles flotte resultater, men har ikke haft den n¿dvendige bredde til at kunne stille et egentligt hold.

Måske kommer der en ny periode, hvor dysterne kan genoptages. Vi ser frem til 75-ars jubilæetl
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