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Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben Holmgren

Siden sidst (december 2013):
Lørdagsroning
Nogle af dem som slet ikke kan lade være med at ro hele året, har haft en god rovinter i år. Stort set isfri fjord
hele vinterhalvåret igennem og helt indtil november måned også en bro at sætte i vandet fra. Som vanligt er
lørdagsroning om vinteren ikke så stort et tilløbsstykke som torsdagsroningen, men det er mit indtryk at der
har været roere på vandet stort set hver lørdag året igennem.
Svømmehalstræning
Vores ture i Hadsund svømmehal har som sædvanligt været godt besøgte og er blevet rost af de som har
været med. Det er fantastisk at pjaske i det varme vand, få trænet sine redninger og lære nyt. Brug det, og
hvis du ikke har været afsted endnu, så har vi en sidste tur den 6. april 2014. Se yderligere oplysninger i
vores forum.
Medlemsarrangerede ture
Jeg har set at flere medlemmer har være på hyggeture sammen. Det er dejligt at man på kryds og tværs kan
tage ture sammen, og i det nye år regner vi også med langt flere arrangerede ture, både fra
bestyrelsen/instruktørerne og fra medlemmerne som blot lægger deres egen tur på forum / facebook.
Broen i vandet igen
Broen har været på land i vinter. En efterårsstorm med meget høj vandstand fik broen til at flyde over jern
stængerne og være på nippet til at tage på udflugt ind i havnen i Mariager. Vi fik den dog tøjret sent om
aftenen og næste dag fik Jan, Lars og jeg trukket den på land. Broen er renset og sat i vandet igen af
samme hårdtarbejdende hold.

Fremadrettet:
Svømmehalstræning (6/4-14)
Vores sidste tur i svømmehal i år. Har du ikke været med endnu så få dig meldt til. Se tidspunkt og praktisk
info i forum.
Fællesroning om torsdagen (start 1/5-14 kl. 18.45)
Igen i år har vi fællesroning om torsdagen. Vi starter op efter standerhejsning, så 1. maj 2014 kl. 19.00 (på
vandet) bliver den første gang. Vi håber på god tilslutning ligesom sidste år, så vi også kan nyde fællesskab,
roning, tekniktræning og historier om alt mellem himmel og jord. Vi vil i år genoptage traditionen med en lidt
længere tur og en lidt kortere tur som foregår i et tempo som alle kan være med til. Opgaven med at stå for
lang tur, kort tur og det nye - kageordningen, vil komme til at gå på skift, den som har haft tjansen udpeger
den ansvarlige for næste torsdag. Det er selvfølgelig frivilligt, men vi håber at mange gerne vil være med til
at sørge for, at både nye og de som bare har lyst til at ro lidt langsommere end sprinterholdet, får godt

oplevelser i Mariager Kajakklub og på Mariager Fjord. Mon ikke også vores dygtige instruktører vil lave lidt
teknik- og balancetræning.
Fordelen ved at tage med på torsdagsroninger eller på klubarrangerede ture er, at der som regel altid er en
dygtig instruktør med. Det giver tryghed at turene afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt også når tingene
ikke går som forventet. Benyt dig derfor at vores instruktører, søg information og se hvordan de håndterer de
situationer vi uundgåeligt kommer ud i på vander fra tid til anden.
Nyder du at sejle i en rengjort klubkajak, så husk at gøre den ren efter turen så den næste roer kan få
samme godt oplevelse. Det gør det fleste allerede, men hjælp de sidste som ikke lige er klar over hvordan
kajakken skal rengøres og afleveres på hylden så den er ren og klar til den næste bruger.
Standerhejsning (27/4-14 kl. 10.00)
Mød talstærkt op til standerhejsning.
Kl. 10.00 starter vi med rundstykker og morgenkaffe, herefter fælles rengøring og klargøring af containere,
kajakker og udstyr.
Kl. 12.00 til 13.00 tager vi en tur på vandet og
Kl. 13.00 er der fælles bålmad.
Se mere herom i forum, hvor jeg snart får lagt oplysningerne ind.
Saltcentret indvier deres nye anlægsbro til småbåde og kajakker (2/5-14)
Saltcentret har bygget en anlægsbro til småbåde og kajakker, og den indvier de den 2/5-14. Vi har lovet at
lave en lille opvisning på et tidspunkt over middag denne dag. DU skal selvfølgelig være med, så meld dig
allerede nu til Anette på telefon 21 67 59 57.
Ture ud af fjorden (løbende)
Allerede nu er der slået adskillige fællesture op i forum. Kig i kalenderen, afsæt dagen og tag med. Der
venter fantastiske oplevelser ude på vandet for de som tager med.

Bestyrelsens hjørne:
Byggeri
Vi arbejder fortsat på højtryk i vores fundraisingudvalg og vores byggeudvalg.
Vi er undervejs med at finde den helt rigtige professionelle fundraiser, men vi skal forvente en periode på
mindst 1 år med at indsamle de penge vi skal bruge.
Byggeudvalget er igang med tegninger og arkitekt som kan justere vores projekt så det kommer til at passe
med lokalplanen. Vi arbejder videre med design, indretning, materialevalg og håndværkertilbud og jeg håber
at kunne informere på forum efterhånden som der kommer nyt. Det er et meget tidskrævende arbejde for de
som sidder med i disse udvalg, men vi giver den alt hvad vi hver især kan for at få det stablet på benene. Vi
ved, at hvis vi ikke får et byggeri op at stå på den nye placering, kan vi ikke forvente at have noget sted at
være om få år, så derfor sætter vi også alt ind på at få et byggeri på plads. Flere har spurgt bekymret til
kontingentet - men vi arbejder for at det IKKE kommer til at koste mere end i dag at være medlem i Mariager
Kajakklub, økonomien i byggeriet skal kunne rummes i vores nuværende kontingenter og så håber vi
selvfølgelig på mange nye medlemmer når vi kan tilbyde nye gode rammer.

Facebook
Jep, Mariager Kajakklub er kommet på facebook. Der kører allerede en applikation i højre hjørne nederst på
vores hjemmeside. Det er meningen at vi stadig har tilmelding til ture og andet i vores forum, men at
facebook kan udvikle sig til noget mere socialt samlende hvor småture, historier, billeder, gode tilbud og
meget andet kan få sin plads. Du kan finde gruppen ved at søge på Mariager Kajakklub og her blive medlem
af gruppen. Så vil du få informationer løbende og du kan selv bestemme hvor meget eller hvor lidt
information du vil have. Vi prøver det af og finder ud af hvad der er godt og skidt, så lad og endelig få
feedback når du støder på noget som er godt eller skidt.
Nyvalgt bestyrelse
Den nye bestyrelse valgt på generalforsamlingen har konstitueret sig som følger: Formand Klaus Hymøller,
næstformand Claus Holm Nielsen, kasserer Torben Holmgren bestyrelsesmedlemmer Malene Nielsen,
Klaus Hymøller og Anette Olesen.
1. juli: Næste Nyhedsbrev

Afsluttende
Husk: Test dine redninger og sørg for, at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten.
Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.

Fortsat god rosæson.

Sponsor for Mariager Kajak Klub:

Rimelig stor. Rimelig rar.

