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Leif Halling
Til:

Torben Holmgren

Emne: SV: Nyhedsmailen april 2010

Nyhedsbrev april 2010
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december

Der modtages gerne indlæg mv. til vores nyhedsbreve. Næste nyhedsbrev udsendes i juli 2010
med Anette som ”redaktør”.

Siden sidst…

Nytårskuren blev desværre aflyst pga. is på fjorden, og det har faktisk præget hele vinterens
roture. Første gang vi var ude at ro var d. 28/3 I klubbens historie har vi ikke været lagt ”død” så
længe nogen sinde.
Allan Haagen fra ”kajakbumserne” (billedet herunder) har været på besøg og fortælle om den
svenske skærgård, samt at fortælle lidt om pakning af kajak.

Der har været afholdt generalforsamling hvor Mette Kristensen blev valgt ind i bestyrelsen som
nyt ungt blod.
Klaus Hymøller og Mette Kristensen er tilmeldt instruktørkursus, som strækker sig over hele
sommeren med en eksamen til efteråret.
Svømmehalstræningen er som sædvanlig en stor succes med mange tilmeldte, sidste gang for
denne vinter er d. 17/4
Der påtænkes indkøb af en container mere til private kajakker, samtidig prøver vi at komme i en
dialog med kommunen, så vi kan få lidt klarhed om klubbens fremtidige placering, klubhus mm.

Kommende arrangementer:
d. 6/4 Besøg på hjemmeværnskutter i Århus
d. 17/4 Svømmehal
d. 18/4 Skraldindsamling langs fjordens bred (vi ror i kajak og går på land skiftevis)
d. 20/4 Foredrag med Erik Jørgensen, som har roet Danmark rundt i vinters
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Danmark rundt i kajak – vinter
Foredrag af Erik B. Jørgensen
En ekspedition i Danmark om vinteren for at
opleve naturen og dyrelivet på en anden årstid.
Prøve sig selv af, og blive den første der klarer
turen om vinteren.
Ideen var at vise at man ikke behøver at tage
langt væk. Selv et ekstrem eventyr kan ligge
lige uden for døren. En fantastik tur, som tager
en anderledes drejning, da det bliver den
hårdeste vinter i 23 år.
Hør hele historien om kampen mod bl.a. Vesterhavet og isen, fortalt på en hudløs ærlig og fængende måde med den
gode historie i fokus, krydret med billeder, video og musik. Glæd dig til at opleve Danmark på en helt ny måde.
Foredraget fortæller om hvordan turen blev til, og forberedelserne bag.
Vi følger turen rundt om Danmark, fra start den 28. dec. 2009 ved Vidåslusen nær Rømø, hvorfra turen går op langs et
storslået Vesterhav hvor havet bestemmer alt - og de første snestorme sætter ind.
Da Skagen rundes efter 23 dage, troede Erik at det værste var ovrer, men en ny med-/modspiller meldte sin ankomst,
isen. Opleve hvordan det er at kæmpe mod isen 4 til 5 km ud i havet. At slå telt op og overnatte 2,5 km ude på isen.
Kampen forsætter ned til Grenå, hvor Erik krydser til Sj. Odde. Herfra går turen rundt om Sjælland, Møn, Falster,
Lolland, Langeland og Ærø til Flensborg Fjord, hvor turen afsluttes efter næsten 1300 km og 49 dage. Undervejs har der
været flere uventede oplevelser, i mod- og medgang.
Det lykkes Erik at blive den første der klarer turen rundt om Danmark i kajak om vinteren, og dermed erobre det ‘RødHvide Bånd’. Det blev noget af en tur da isvinteren tog fat, men sikke en oplevelse! En tur der viser hvor fantastik et land
vi har, og hvor Erik mødte stor gæstfrihed og imødekommenhed.
Oplev turen helt tæt på, med Eriks levende fortællinger, suppleret med billeder, video, musik, m.v.
-

Et Danmark kun få har oplevet –

d. 24/4 Standerhejsning
d. 13 – 16/4 Klubtur til Sverige
d. 29/4 Fællesroningen begynder og varer ved, til og med september
d. 22 -23/5 Frironingskursus, forårsholdet (der kommer også et i august)
d. 29/5 Åbent hus arrangement
d. 12 – 13/6 Klubtur til Horsens Fjord
Alle opslag vil også være at finde på klubbens forum
Vi ser frem til en god og dejlig sæson med en masse aktiviteter og gerne en stor tilslutning /
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opbakning, så vi kan bevare klubben og håbet om en ny placering med rigtig klubhus, bad og toilet.
Med venlig hilsen
Redaktionen
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