
 

 
  
Nyhedsbrev Juli  2011. 
  
Sveriges turen 2011 
  
Årets udlandstur gik igen i år til det naturskønne  område omkring Tjørn i Sverige. 
Fra klubben deltog vi 7 stk. og derudover havde vi 3 ”gæster” med fra Struer. 
Desværre var vi noget færre deltagere end sidste år hvilket var lidt ærgerligt. :-/ 
Naturmæssigt er det en stor oplevelse og økonomisk bestemt overkommeligt. 
Men, vi havde en god tur med godt vejr og vores lejrplads på Almø camping kunne jo ikke ligge 
bedre. 
Lige ned til vandet og med perfekt udsigt.  
  
Til alle jer der ikke var med kan jeg kun sige, PRØV DET ;-) 
  
Se fotos fra turen her: http://www.mariagerkajakklub.dk/cpg14x/thumbnails.php?album=142 
  

 
  
Næste år er vi mange der skal af sted ik?????? ;-)  
  
  
Arbejdslørdag 
  
Lørdag den 18. juni mødte vi talstærkt op for at rydde op omkring klubben samt rengøre 
containere og kajakker. 
Derudover blev den nye klubcontainer indrettet således, at der nu er 8 kajakker samt masser af 
udstyr i den. 
Alt hænger nu så det er nemt at overskue. 
Forarbejdet var lavet af Jan og Lars og vi lavede så resten med ophæng, kroge til udstyr mm. 
Syntes at resultatet er blevet ganske fornuftigt  Nice work !. 
  
Se fotos her: http://www.mariagerkajakklub.dk/cpg14x/displayimage.php?album=143&pos=0 

http://www.mariagerkajakklub.dk/cpg14x/thumbnails.php?album=142
http://www.mariagerkajakklub.dk/cpg14x/displayimage.php?album=143&pos=0


  

    
  
  
Kursus-aktivitet. 
  
Som vanligt blev der afholdt frironingskursus i maj og 8 nye medlemmer blev friroet. 
Vejret var til tider lidt ”spændende” med torden og kraftige regnbyger. Faktisk regnede det så 
meget at man ikke kunne se fem meter frem. 
Men pyt, alle var jo i forvejen våde 
Velkommen til Claus, Heidi, Kathrine, Lene, Lotte, Mads, Mette og Rasmus 

 
  
Den 13 – 14 august  blev årets sidste frironingskursus afholdt. Her var også fuldbooket   
  
Sidste nyt vedr. klubhus. 
  
Status på klubhuset er, at der i forsommeren har været holdt et par møder med politikere og 
administrative medarbejdere fra Mariagerfjord kommune. 
Alle var meget positive og kommunen er nu i gang med at se på hvilke muligheder der er for at 
etablere et klubhus tæt på hvor vi i dag holder til. 
Vi håber på at hører fra dem i sensommeren. 
  
Kommende arrangementer: 
  
Fælles roning om torsdagen Kl. 18.15 til 21.00 
Overvej allerede nu hvilke aktiviteter du ønsker afholdt hen over vinteren, mail omkring dette 
følger  
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