
 

 
Nyhedsbrev 2011 - DEC  

 
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC.  
Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.  
Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik.  
 

Siden sidst (2011-JUL):  

 
25. JUN: DGI-festival, Hobro.  
Efter at være inviteret til at assistere Hobro Roklub ved prøveture i kajakker under DGI-festival, Hobro, var der flere fra 
Mariager Kajakklub, der var en tur i Hobro. Både for at promovere vores interesse og for at være sammen med folk fra 
andre klubber. Det blev en hyggelig eftermiddag, og vi håber, at vi også senere gensidigt kan støtte op om andre 
klubbers arrangementer.  
 
Ferie og mest individuelle aktiviteter.  
Sommerferiemåneden kom ganske pludseligt og uventet igen i år! Nogle gemmete kajakken til side, andre tog den 
med på ferie og andre igen tog på ture på egen hånd. Havkajakroning er oplevelser på mange forskellige måder, så 
juli er en god, lun måned at prøve sig selv af i.  
 
I AUG-SEP blev der roet meget. Nogle startede op på frironingskursus, andre prøvede deres teknik af, mens en del 
deltog i hyggelige fællesroninger.  
 
3.-4. SEP: Tur til Æbelø.  
DGI-Fyn arrangerede kajaktur med naturvejleder ud til den Nordfynske Æbelø. Elleve personer deltog herfra. Nogle 
benyttede sig af det gode vejr til at udvide  
søndagens officielle arrangement til en todages tur med teltning på campingplads. Det var en af de ture, hvor alle kan 
deltage, og som de deltagende sent vil glemme.  

   

 
AUG-SEP: Frironingskursus.  
Igen i år blev der afholdt frironingskursus i sensommeren. Kurset var som vanligt fuldtegnet, og som planlagt blev der 
afholdt "eksamen" den 10/9.  
Vi byder de nye friroede medlemmer velkommen og håber, at de vil udvide deres horisont yderligere ved at deltage i 
fællesroning, klubture og individuelle ture.  
 
11. SEP: Fjordens Dag.  
Mariager Fjord Kommune stod den 11/9 for arrangementet, Fjordens Dag. I Mariager blev der holdt forskellige 



aktiviteter omkring Havnen/ Saltcenteret.  
Kajakklubben havde en udstillingsstand i telt, demonstration af redninger og teknik i havnebassinet samt prøveture 
ved klubcontainerne.  
 
15. OKT: Helgenæs rundt.  
Traditionen med en tur omkring Helgenæs blev holdt igen i år. Først en uges udsættelse, og så på vandet den 15/10. 
Enkelte, der ikke kunne den 15/9 lavede en  
 minitur dagen før.  

   
Dette er en tur, hvor længden i sig selv kræver lidt vilje og rotræning; men der tages hensyn til alle, der ønsker at 
deltage. Turen er i et flot farvand, hvor der kan opleves mange former for rovand. Ligeledes bliver der ofte observeret 
marsvin.  
 
Fællesroning  
Der har været roning på langt de fleste dage med planlagt fællesroning. Dette er altid en sikker og hyggelig anledning 
til at få brugt armene og få lidt frisk luft i lungerne. Lørdagsfællesroning vil fortsætte så længe der ikke er is på fjorden.  
 
Indbydelser til ture.  
Der har været arrangeret en hel del ture af forskellige klubmedlemmer. Disse er ofte kommet op med ret kort varsel. 
Så, et godt råd: Kig ofte i Forum. Alle er velkomne til at tilmelde sig disse ture. Der er ganske mange smukke steder 
ude omkring i det danske land. Det giver selvfølgeligt altid udfordringer at prøve nyt; men vi er til for at hjælpe 
hinanden til gode oplevelser. Bare en opfordring...  
 

Løbende:  

 
Megen snak omkring klubbens pladsforhold.  
Der har gennem året været brugt megen tid på møder, sonderinger og snak omkring klubbens pladsforhold. Det 
kunne være rart med bedre omklædnings- og toiletforhold, måske mulighed for afspuling af kajakker mm efter brug. 
På den anden side er det måske lidt meget med et stort traditionelt klubhus. Til at kunne træffe den rigtige beslutning, 
mangler klubbens bestyrelse en eller anden form for feed-back fra den brede skare af medlemmer: Hvad forventer 
man sig af klubben med hensyn til lokaler.  
 
At knytte bånd til andre klubber.  
En anden stående opgave er at skabe kontakt til andre klubber. Det er kendt, at der kommer folk fra Mellerup 
Kajakklub til vore fællesroninger og andre arrangementer. Herudover har der været kontakt til flere andre klubber med 
det formål at lave fælles arrangementer og at kunne udveksle erfaringer. Der vil fortsat blive arbejdet herpå.  
 

Fremadrettet:  



 
Fællesroning og individuelt arrangerede ture. Se ofte på "Forum". Husk dog: Vejr- og vandtemperatur kræver nu 
Heltørdragt eller anden passende varm beklædning, og at man minimum er to, der ror sammen!  
At falde i vandet uden heltørdragt på denne årstid er både koldt og livstruende.  
 
>>>: Turudvalg.  
Der er startet et “turudvalg”. Leif Halling og Poul-Erik er foreløbigt medlemmer; og alle, der vil være med til at 
arrangere ture, er meget velkomne i udvalget..  
Der vil jævnligt blive lagt ture ud på forum. Alle er velkomne til at melde sig til. Det er vejen til nye oplevelser ud i den 
fantastiske danske natur.  
Du er også selv velkommen til at komme med ønsker. Kontakt da Leif eller Poul-Erik. Det kan være på vandløb, søer, 
fjorde, på havet eller til øer. Vi er åbne overfor alle forslag.  
 
14. DEC: Foredrag, Caminoen.  
Onsdag den 14/12, kl. 19:00, holder Anette foredrag om sin vandretur ad Caminoen i Nordspanien her i efteråret 
2011. Alle er velkomne, gerne med ledsager. Arrangementet slås op i Forum med angivelse af sted samt tilmelding.  
 
23. DEC: Juletur.  
Hvis ikke fjorden er for kold/stiv, afholdes der lillejuleaftenstur, fredag, den 23/12, kl. 13 fra klubcontainerne. 
Efterfølgende er der gløg.  
 
7.-8. JAN: Vintertur med overnatning.  
Der påtænkes en tur på Silkeborgsøerne/Gudenåen med indlagt overnatning. Turleder, Leif Halling, vil senere lægge 
info ud i Forum/Arrangementer.  
Hvis vejret driller den 7.-8. JAN vil vi forsøge den 28.-29. JAN i stedet. Følg med på Forum.  
 
14. JAN: Svømmehalstræning.  
Der vil være svømmehalstræning i Hadsund Skoles svømmehal den 14/1, 11/2, 10/3 og 14/4. Herforuden den 12/5 for 
vandtilvænning for deltagere i frironingskursus i foråret. Det er et håb, at flest muligt benytter sig af lejligheden til at 
genopfriske redninger og teknik på mindst en af dagene. Det er godt for den personlige sikkerhed  
samtidig med, at det er nogle hyggelige dage, hvor fjorden ofte er ret lidt indbydende.  

 

 
Slut JAN evt. start MAR: Førstehjælpskursus.  

Se senere i Forum.   

 
Der forsøges afholdt et kursus med temaet: Kajakreparation.  
Mere herom senere.  
 
7. FEB: Kursusaften.  
Tirsdag, den 7/2, kl. 18:30, afholdes intro-kursus af Allan. Allan vil her dele ud af sin viden om, hvorledes man bedre 
sikre en god tur ved på forhånd at have sat sig ind i grundlæggende forhold om pakning af kajak, mad og navigation.  
 



11. FEB: Svømmehalstræning.  
 
25. FEB: Generalforsamling.  
Årets generalforsamling afholdes lørdag, den 25/2, efter fællesroning (ca. kl. 17:30). Datoen kan ændres!  
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være spisning. Under/efter spisningen vil der være “brain storming” for 
dels at få medlemmers meninger frem, dels at vurdere, hvad bestyrelsen fremover skal vægte mest. Der vil være 
bindende tilmelding via klubbens Forum.  
 
10. MAR: Svømmehalstræning.  
 
1. APR: Næste Nyhedsbrev.  
 
14. APR: Svømmehalstræning.  
 
13. MAJ: Åben hus arrangement.  
I forbindelse med Mariager Festuge holder Kajakklubben åbent hus, søndag, den 13/5.  
 
12. MAJ: Vandtilvænning, nye.  
Forårets frironingskursus starter med vandtilvænning i Hadsund Skole svømmehal.  
 
19.+20. MAJ afvikles kurset på/i vandet ved Mariager.  
 
17.-20. MAJ: Sverigestur.  
Tur med udgangspunkt fra den smukt beliggende svenske skærgårdsby, Marstrand, lidt nord for Göteborg. Turledere, 
Jan Nielsen og Klaus Hymøller.  
 
2.-5. JUN: Øhoptur.  
Tur med oprindelse i tanken om at tage ud og overnatte forskellige steder i den vestsvenske skærgård. Turledere, Leif 

Halling og Poul-Erik Neergaard.   

 

 
Sponsorgave: Rytmus 2.  
Vi har af Rytmus i 2011 fået sponsoreret en kajak, en Valley Avocet. Kajakken blev ved klubbens 
fødselsdagsarrangement den 17/9 døbt: Rytmus 2  
 
Forlængelse af sponsoraftale.  

 
Vi har med tak fået forlænget vores sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland. 


