Nyhedsbrev april 2013
Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december.
Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktion og fotos for dette nyhedsbrev: Poul-Erik Neergaard.

Siden sidst (december 2012):
23. december. Lillejuleaftensdagstur.
Ja, årets sidste arrangement blev trods stor opbakning ikke afholdt den 23. december. Mariager og omegn
blev - præcist som vejrguderne havde lovet - ramt af en snestorm. Så. - Udsættelse.
I stedet blev det til et “Lillenytårsaftens arrangement”, den 30. december. Knap så mange tilmeldte sig; men
alligevel var 7 mand på vandet ved tretten-tiden. Kl. 14:30+ samledes 17 personer i klubhuset til Gløgg og
æbelskiver. Det var en god oplevelse med så mange glade medlemmer samlet til uformel snak og et ønske
om et Godt Nytår.

15. Januar 2013:
Allan Hagen havde sørget for et arrangement i spejderhytten, Mariager, med temaet: “Grej der duer og mad
der holder”.
Der blev behandlet emner omkring overnatningsudstyr, kogegrej og tørring af mad.

Januar/februar 2013: Overnatningstur

Billede: Samling før et mindre kryds på Mors’ vestkyst.

Det var intentionen at lave en overnatningstur i januar/februar. Vi må dog erkende, at mængden af
kajakroere, der er til den form for aktiviteter er ret begrænset. Da mulighed bød sig for at blive koblet på et
arrangement under Struer Kajak Net, var dette oplagt. Da vejrudsigten slutteligt blev til rigtig vintervejr med
frost, lidt is og let vind, krøb deltagerantallet yderligere. To mand fra MKK var afsted sammen med 12 fra
andre klubber. De fik en kold; men erfaringsgivende og velsmagende oplevelse. Mad lavet over bål i hytte og
mulighed for overnatning i shelter.

19. februar. Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Mariager spejderhytte.
21 personer var fremmødt. Selve generalforsamlingen blev afviklet på under 3 kvarter. Om den hurtige
afvikling skyldes den efterfølgende servering, eller om det var for at komme i gang med hyggesnak og
erfaringsudveksling, vides ikke; men det var dejligt at se det gode fremmøde og den gode stemning.

Svømmehal.
Klubben har afholdt/afholder svømmehals dage i Hadsund 19. januar, 23. februar, 16. marts og 13. april. Alle
er lørdage i tidsrummet 15-18. Alle dage bliver med fuldtegnede hold til stor glæde for de mange, der
benytter sig af disse muligheder for at mødes og øve under lune og trygge forhold. Den store tilslutning er
forhåbentligt en indikation for, at vi også er mange, der kommer på vandet i løbet af sommerperioden, enten
i flok, i små hold eller enkeltvis. Hver form har sin charme og give sine oplevelser.

Billede: En fyldt svømmehal, den 23. februar.

Broen tages op.
For dels at få broen efterset, dels for at undgå skader og vedligeholdelse i vinter, så blev broen taget op sidst
i november.
Desværre er den “gamle” bro blevet skadet, så det har været nødvendigt at anskaffe en ny. Denne er
ankommet og vil blive stillet op lige så snart, vejret tillader det.

1. april. Fur rundt.
Mens nogle brugte den 1. april til at drive gæg med andre, var 6-8 medlemmer på en tur rundt om Fur,
sammen med ca. 15 roere fra andre klubber. Turen var arrangeret af Struer Kajak Net. Ture som denne
slåes op på Facebook, hvor flere netværk er etableret til stor gavn for mange.

Billede: Udsigt fra Furs nordside den 1. april

Fremadrettet:
Lørdage: Fællesroning, lørdage, kl. 09:30..
Fællesroning på fjorden er fortsat en del af programmet for lørdage. En del har været ude trods den noget
kolde og lange vinter.
Nu er det igen blevet lysere og dagene længere. Så mange venter kun på, at temperaturen skal blive mere
behagelig.
Traditionen foreskriver, at fællesroning kommer til at foregå på torsdage fra den 2. maj. Til torsdags
fællesroning er det normalt at være på vandet kl. 19:00.

13. april 2013: Sæsonens sidste svømmehals dag.
Den 13. april afsluttes vinterens række af svømmehalsdage i Hadsund Svømmehal. Holdet er booked godt
op; men vi forsøger denne dag at deles om kajakkerne og dermed skiftes til at være på vandet. Erfaringen
viser, at mange kan klare sig med omkring 1½ time på/i vandet.

20. april. Standerhejsning.
Lørdag, den 20. april, indledes rosæsonnen 2013 officielt med en velkomsttale, en rotur og fælles spisning.
Herom nærmere i forum.

4. - 5. maj. Når modsætninger mødes.
Denne weekend drager nogle af klubbens medlemmer til Sjælland for første dag at sejle rundt i Københavns
havneområder, spise ude på Trekroner, tage til Stevns for at overnatte og slutteligt bruge anden dag til at
studere Stevns Klint fra søsiden.

Turen er arrangeret af Struer Kajak Net. Skulle flere være interesseret, kan Svend Munk Pedersen eller
undertegnede kontaktes.

9. - 12. maj. Mors rundt.
Svend Munk Pedersen, Thorkild Schnell og undertegnede har planlagt en tur rundt om Mors i Kr.
Himmelfartsferien. Denne nævntes også her, vel vidende, at kravene er lidt mere end ved de fleste ture. For
at nå rundt om Mors på fire dage er det nødvendigt at ro 25 - 35 km dagligt. På den anden side er alle
velkomne til at deltage på en eller flere dage, alt efter ønske. Er du interesseret, er du velkommen til at
kontakte en af de tre nævnte.

1. - 5. juni: Ø-hop tur
Årets store overnatningstur, hvor alle gerne skulle kunne være med, afvikles i dagene til og med
Grundlovsdag. Igen i år er den østsvenske skærgård valgt til at skulle lægge vand og landskab til en
hyggelig og oplevelsesrig tur.

8. - 9. juni. Frironingskursus.
Årets frironingskursus planlægges afviklet denne weekend. I de efterfølgende uger er det så op til
kursisterne, at erhverve erfaring nok til at kunne bestå den endelige eksamen.

April-juni: Måneder, hvor mange kajakroere skal til at vågne op efter vinterhi.
Årstiden, hvor alt bliver lysere og grønnere. Nu kribler det i alle pagajer for at komme i vandet. Dog er det
vigtigt at tænke meget i sikkerhed. Trods en brændende klar sol og lufttemperatur over 15 grader, så er
vandet iskoldt i nogen tid endnu. Så start forsigtigt ud, og helst sammen med andre. Vær godt påklædt; men
benyt muligheden for at komme ud og se vort smukke land fra søsiden.

1. juli: Næste Nyhedsbrev.

Afsluttende.
Husk: Test dine redninger og sørg for, at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten.

PS: Vil du udvide din horisont med endnu flere muligheder for kontakt til andre kajakroere, så er Facebook
p.t. et meget brugt medie.

Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.

God rosæson.

