
 
Nyhedsbrev december 2012

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

Siden sidst (oktober 2012):
Havkajak Nord.
Vi er kommet med ind under Havkajak Nord. 
Havkajak Nord er et netværk, der ofte arrangerer ture, primært i det Nordjyske. Der afholdes 
workshops, og en del DGI arrangementer slås op i deres kalender.
Det kan være en god ide, jævnligt at se på deres hjemmeside. Jan Nielsen er vores officielle 
kontaktmand til netværket og kan evt. være behjælpelig i tilfælde af spørgsmål.
 
Langs Djurslands Kyst / Overnatningstur.
Der var planlagt overnatningstur den 9.-10. november. Tre personer deltog. De mødtes 
tidligt ved Bønnerup Havn for at ro langs den nok flotteste del at Djurslands kystlinje, mødtes 
med to andre medlemmer undervejs, hyggede og ramte bulet vand efter Fornæs. Der blev 
overnattet i hytte ved Grenå. Dagen efter måtte den videre tur dog opgives på grund af lidt 
for frisk vind fra sydøst.
En god tur, der senere er/vil blive fortsat i etaper; herunder endnu en overnatningstur.

Billede: Selv i Danmark kan vi sejle under klinter. Her med støttehjul langs Sangstrup.
 
Toilet container.
Klubben har nu anskaffet sig en toilet container. Efter flere opfordringer har klubben fået 
tilladelse til og gennemført anskaffelse af en toilet container, således at medlemmerne ikke 
skal sidde/stå ude i buske og hjørner for at forrette nødtørft. Denne vil snarest blive tilsluttet 
vand og kloak. 



 
Varme i den blå container:
Der er tændt for varmen i klubhuset i tidsrummet 9-15, lørdage og søndage. Dette for at 
gøre det lidt behageligt at klæde om eller sludre lidt efter en rotur i en weekend. Dette 
fortsætter så længe, der ikke er is på fjorden. 
 
Ultimo november. Broen tages op.
For dels at få broen efterset, dels for at undgå skader og vedligeholdelse i vinter, så er broen 
taget op, nu sidst i november.
 
 

Fremadrettet:
 
Lørdage: Fællesroning, lørdage, kl. 09:30..
Fællesroning på fjorden er fortsat en del af programmet for lørdage. En del har været ude og 
vil fortsat tage af sted, så længe der ikke er is på.
 
December-marts: Måneder, hvor vand og luft er kold.
Vi er nu i den del af året, hvor man ikke bare tager ud i sin havkajak. Mulighederne er der 
på gode dage med lidt til ingen vind. Det er helt klart vinden, der skal tages mest højde for. 
Med luft- og vandtemperatur under fem grader og dagslængder under 8 timer, er det med at 
udnytte mulighederne til god motion og frisk luft, når det kan lade sig gøre. Er der derimod 
gang i vinden, så bliver alt fugtigt isnende koldt. 

Billede: Skønt dagene er korte, er der fortsat flot herude. (Begtrup Vig i november)
 
Tænk altid sikkerhed. Ro flere sammen.
 
23. december. Lillejuleaftensdagstur.
Der roes en tur med efterfølgende glögg og æbleskiver.
Kl. 13:00 roes der fra MKK ud på en tur af ca. 1 times varighed. Kl 14:30 er der gløgg og 
æbleskiver i klubhuset. Vi håber, at I har tid til at komme og ønske glædelig jul (med eller 
uden rotur). Alle er velkomne.
 



 
En tur i juleferien.
Hvis vejret tillader det, er der helt sikkert nogle, der skal have roet noget af julesulet af 
omkring Nytår. Følg med i Forum. Der er givetvis nogle, der gerne vil have følgeskab.
 
Vinteraktiviteter.
Der arbejdes fortsat på et til to vinterarrangementer; men samtidig modtager bestyrelsen 
gerne ideer til flere. Følg med i Forum. Disse vil blive slået op i god tid.
 
Januar/februar 2013: Overnatningstur
Der vil forsøges afholdt en vinter overnatningstur. Herom senere i Forum.
 

Billede: Vores seneste “tilbygning” er ankommet.
 
Svømmehal.
Klubben vil leje svømmehallen i Hadsund 4 gange her i vinter. Disse vil komme til at ligge 
henholdsvis:
19. januar, 23. februar, 16. marts og 13. april.
Alle er lørdage i tidsrummet 15-18.
 
Januar/februar 2013:
Allan Hagen er i færd med at arrangere en aften i spejderhytten, Mariager, med 
temaet: “Grej der duer og mad der holder”.
Der vil blive behandlet emner omkring overnatningsudstyr, kogegrej og tørring af mad.
Samme aften vil der blive etableret en gruppe af medlemmer, der i de efterfølgende par 
måneder vil udveksle erfaringer i, samt praktisere tilberedning af tørkost.
 
19. februar. Generalforsamling.
Den årlige generalforsamling. Afholdes i Spejderhytten.
 
 
 
 



Besøg fra Struer.
Struer undersøger p.t. mulighed for overnatningstur på Mariager Fjord. Hadsund - Hobro 
(shelter) - Hadsund.
Hvis dette bliver til noget, vil det være oplagt, at medlemmer af MKK ledsager en af dagene, 
evt. begge.
Mere, hvis turen kommer på tale.
 
Åture.
I Februar, marts og april vil det være oplagt med ture på nærliggende åer, som Nørre Å, 
Lindenborg Å eller Alling Å evt. Gudenåen.
 
1. april: Næste Nyhedsbrev.
 
20. april. Standerhejsning.
Lørdag, den 20. april, indledes rosæsonnen 2013 officielt med en velkomsttale, en rotur og 
fælles spisning.
Resultaterne fra “tørkostgruppens” arbejde vil blive præsenteret i forbindelse hermed.
 
1.-5. juni 2013: Ø-hop tur
Det tilstræbes at arrangere en bred tur i stil med 2012-turen. Turen kan være i et lidt andet 
farvand med tilsvarende muligheder.
 
Afsluttende.
Husk: Test dine redninger og sørg for, at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten. 
 
Benyt dig af muligheden for at komme i svømmehal og prøve dine teknikker.
 
Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.
 
Glædelig Jul og Godt Nytår.
 
 
 
 
Sponsor for Mariager Kajak Klub:
 

Rimelig stor. Rimelig rar.


