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Siden sidst (juli 2013): 

 
Fællesroning om torsdagen  
Igen i år har vores fællesroning været med ret god tilslutning, hvor mange har fået roet og snakket en del. 
Lad os blive ved med at støtte op om dette fællesskab. Vi har i år krydret det med lidt instruktion og 
tekniktræning som det fleste har taget godt imod. I forbindelse med frironing har vi også været med til at 
hjælpe de mange nye igennem vand og tekniktræning og endda har flere af os forsøgt at lave de nye 
balanceøvelser...  

Silkeborgsøerne og Helgenæs rundt 
Begge arrangementer blev godt besøgt af de nye medlemmer men vi kan sagtens være flere til at støtte op 
omkring disse hyggelige ture, hvor vi nogen gange trodser vind og vejr, og andre gange er på spejl-blankt 
vand. Stor ros til arrangørerne som igen og igen laver disse ture hvor alle kan være med.  

 



 

 

 

Medlemsarrangerede ture 
Flere gange i år har medlemmer slået deres egne ture ud af fjorden op i forum, og derfor fået flere med på 
tur, bliv ved med det, og støt op hvis du kan, disse ture ud af fjorden giver som regel nogle fantastiske 
oplevelser.  

3/10 XL Byg  
Til det lokale åben by night hos XL Byg var vi inviteret til at vise vores klub frem. På trods af det noget kolde 
vejr, var vi 4 fra klubben med kajakker som kunne få en snak med interesserede nuværende og måske 
kommende medlemmer.  

Nye friroede  
8 seje medlemmer er blevet friroet i år. Vi ønsker dem tillykke og håber at vi kommer til at se jer alle meget 
på vandet og til vinterens arrangementer.  

Lørdagsroning  
Der er er fortsat nogle som ror ud hver lørdag kl. 9.00 (på vandet), men her i vinterhalvåret er det ikke så 
mange. Der er ofte instruktør med, men du kan ikke være sikker på at der er fremmødte da vejr, andre 
aftaler og familieliv holder mange på land. Vil du være sikker, så spørg i forum i god tid eller grib telefonen 
og ring til et par andre medlemmer.  

Indbrud i container 
Vi har haft indbrud i vores container 2, hvor nogle med voldsom magt har knækket hængelåsen og kigget i 
containeren. Heldigvis var de ikke interesserede i hverken kajakker eller udstyr, så alt er efterladt i skønneste 
orden. Vi fik hurtigt monteret en midlertidig hængelås, og Jan fik bestilt en ny hængelås som passer til vores 
låsesystem. Den er nu monteret. Alle som har kajakker i containeren har fået en mail fra Klaus, og er blevet 
bedt om at tjekke at alt udstyr er som det skal være.  



   

Fremadrettet: 

 
Lørdage: Fællesroning  
Vi er på vandet hver lørdag hvis vejret tillader, og vi fortsætter med at sejle ud kl. 9.00. Det er en god ide at 
lave aftaler med andre roere, da du ikke kan være sikker på at der altid er fremmødte i vinterhalvåret.  

Medlemsarrangerede ture 
Det er vores håb og ønske at mange stadig og gerne endnu flere vil være med til at lægge egne ture ind. Det 
er en fantastisk god måde at komme på vandet på, og ofte møder man helt nye og spændende medlemmer 
som man ikke kender i forvejen.  

Får du selv roet for lidt, så meld dig på en tur eller læg selv en tur op, vandet venter og det giver nogen 
fantastiske oplevelser.  

Vinterarrangementer  
Vi arbejder lige nu med vinterens arrangementer, men de er ikke helt på plads endnu. Emner vi har i gang er 
pagajsnitning, vinterbadning, klatrevæg, mountainbike tur samt selvfølgelig svømmehalstræning. Nærmere 
omkring hvert arrangement som måtte blive gennemført kan ses i forum.  

Broen kommer på land  
Efterhånden som vinteren nærmer sig, skal vi have broen på land. Jan samler et hold som vil sørge for at det 
sker inden fjorden fryser til.  

Bestyrelsens hjørne: 

Byggeri  
Kommunen har tilbudt os en plads til fremtidigt byggeri. Vi får mod en mindre årlige grundleje stillet en grund 
til rådighed på det nye offentlige areal hvor Netek ligger i dag, altså lige ved siden af hvor vi i dag har vores 
containere.  

Vi afholder derfor et medlemsmøde den 3. december hvor vi vil prøve at koordinere hvordan du som medlem 
ønsker vi skal gribe det an. Bestyrelsen har forskellige ideer og fremgangsmåder, men vi vil gerne have så 
mange hænder og hoveder med i processen som muligt, så mød talstærkt frem med godt ideer og gåpåmod.  

Invitation følger på e-mail men tænk gerne allerede nu over hvordan du kan se egen indsats, byggeri og 
økonomi gå op i en højere enhed.  

Flere på vandet  
Vi drøfter løbende om vi skal lave flere tiltag for at få flere af klubbens medlemmer på vandet, både til 
arrangementer og i almindelighed, har du godt input til denne løbende drøftelse er de naturligvis velkommen, 
du kan altid ringe til et medlem af bestyrelsen eller få en snak til et arrangement eller til lørdagsroning.  

Ny sponsoraftale  
Vi har sammen med Sparekassen Kronjylland forlænget vores fælles sponsoraftale. Økonomien i aftalen er 
for os uændret således at vi fremover fortsat får kr. 100 pr. medlem i sponsorstøtte fra Sparekassen. Vi 
synes det er en flot aftale i betragtning af, at flere sportsklubber i årene får nedsat deres støtte eller slet ikke 
får forlænget aftalerne. Vi skal selvfølgelig også levere vores i form af eksponering af Sparekassen og hvis 
du er ved at skifte pengeinstitut, så overvej vores lokale støtte og husk at nævne at du er fra kajakklubben. 
Vi har givet Sparekassen lov til at kontakte vores nye medlemmer hver år med et tilbud om bankskifte, hvis 
du ikke ønsker dette som nyt medlem, så giv mig besked.  



Ændring i bestyrelse  
Jan Nielsen og Lars Danielsen ønsker ikke genvalg til generalforsamlingen i februar 2014. Vi skal derfor 
have nye til at træde til. Det kunne være rart hvis vi kunne få nogen medlemmer ind, som har lidt kendskab 
(eller ønsker at lære mere om) projektbeskrivelser, fundrasing, projektstyring og byggeri.  

1. april: 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.  

 


