Nyhedsbrev 2012 - JUL
Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC.
Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktør og fotos for dette nyhedsbrev, når ikke andet anført: Poul-Erik Neergaard.
Siden sidst (2012-APR):
14. APR: Svømmehal.
Årets sidste dag med svømmehalstræning. Pludseligt var det som om, det var gået op for
en del medlemmer, at dette var sidste gang under trygge og lune forhold. 14 medlemmer
tilmeldte sig plus Erik, der overvågede det hele. Herudover var der besøg fra Amtsavisen
Randers, der den 16. april havde en flot reportage fra arrangementet. Det var dejligt at se og
høre om.
17. APR: Ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag, den 17/4, afholdes der ekstraordinær generalforsamling i klubbens blå container
med det ene punkt på dagsordenen, at nye vedtægter endeligt skal godkendes eller
forkastes. Vedtægterne blev vedtaget af de fremmødte.
28. APR: Standerhejsning.

Billede: Standerhejsning er ikke mindst fællesspisning.

Årets officielle rosæson blev skudt i gang med maner. Standerhejsningen var annonceret til
kl. 09:30. Efter at Mette havde holdt en velkomsttale, var der servering af morgenbrød for de
fremmødte. Den efterfølgende rotur gik på roligt vand, direkte over til Høllet og herfra videre
mod Paradisbakkerne. Nogle afkortede turen lidt af for at tage tilbage til klubcontainerne og
forberede frokosten.
Helle lavede lækker gryderet på bål med tilhørende hjemmelavede flûtes. Selv Karl og Hr.
Nielsen nød maden.
En helt igennem god opstart på året. Kun temperaturen kunne have være lidt bedre; men
det er underordnet, især når vi er på vandet. Inkl. de små havde mere end 30 vist sig til

arrangementet. Heraf var de fleste også en tur på vandet.
4. MAJ: Kajakrute Djursland.
Syddjurs Kommune indviede sin “Havkajak rute” ved et større arrangement. Fra
redaktionens side er der ikke kendskab til deltagelse fra MKK. Der kan læses mere om
tiltaget på Suddjurs Kommunes hjemmeside. Der skulle i øvrigt efterhånden være etableret
telt og shelterpladser det meste af vejen fra Randers til Århus.
5.-6. MAJ: Kajak-klubinstruktør-kursus.
I denne weekend blev der afholdt klubinstruktørkursus på foranledning af Mellerup
Kajakklub. For de 8 kursister blev det et par spændende, øjenåbnende, blæsende par
dage. Instruktørerne, Thomas og Per, forstod på en god og spændende måde at få alle til at
erkende nogle mangler i deres kajakfærdigheder. Alle fik noget godt med hjem.
13. MAJ: Åben hus arrangement.
I forbindelse med Mariager Festuge holdt Kajakklubben åbent hus, søndag, den 13/5, kl.
10:00-14:00.
26. MAJ: Livø.
Pinselørdag havde Jan slået en tur til Livø op. Andre valgte Randers Fjords Dag, den 20.
maj eller 2. pinsedag til aktiviteter på vandet.
1.-5. JUN: Ø-hop-tur.

Billede: Ø-hop med aftenstemning og masser af gode oplevelser (Foto: Jørgen Bondesen)

I dagene op til Grundlovsdag havde 23 håbefulde havkajakroere begivet sig op i den
svenske skærgård, nord for Göteborg. Det blev en dejlig begivenhed for deltagerne omkring
et turkoncept, der nok godt kan gentages. Forløbet skal ikke uddybes
nærmere her; men der henvises til billeder og tekster i klubbens Galleri og
Forum.
Turberetning kan findes på følgende link:
https://docs.google.com/document/d/1PcBYvqKrerrfpxqFeNX8_SWUHOcBVq9reI1DbwXCkWI/edit

Billede: Hvem havde dagen forinden troet det muligt at følges SÅ pænt. Og så næsten at
padle i takt.

JUN: Kajakklubben har fået stillet endnu en container op i den lokale “containergetto”.
Denne gang er det flere medlemmers ønske om plads til opbevaring af kajak, der har
medført behovet.
Der er nogenlunde samtidig fremkommet et lokalplanforslag for “vores” område, der
inkluderer muligheden for et klubhus, placeret ud til vandet lige bag Saltcenteret. Dog: Et er
planer, et andet er udførelse; - men det er drømmene, der driver os ind i fremtiden.
10. JUN: Invitation fra Nappedam Kajakklub.
Nappedam Kajakklub havde inviteret til fællesroning ud fra deres havn. Vejret tegnede ikke
særligt godt og kun få tilmeldte sig, så arrangementer blev annulleret.
16.-17. JUN: Årets frironingskursus.
I weekenden, den 16.-17. JUN afholdtes året frironingskursus, hvor et nyt hold kursister
stiftede bekendskab med kunsten at ro havkajak. Lørdagens rolige vejr gav grundlaget en
god start.

Billede:11 målbeviste kursister starter ud på vandet under kyndig vejledning af Klaus og Mette.

16. JUN: Mellerup inviterede til Helgenæs.
For at give flere mulighed for at komme en tur på havet, havde Mellerup Kajakklub åbnet op
for, at medlemmer fra Mariager kan deltage i deres forsommertur til Helgenæs. Måske er
ferie nu for tæt på - eller ? Fakta var, ligesom ved turen den 10. juni, at tilslutningen var for
ringe til at gennemføre arrangementet.
Fremadrettet:
Fællesroning og individuelt arrangerede ture. Se ofte på "Forum". Husk dog: Vejr- og
vandtemperatur kræver en passende varm og beskyttende beklædning, og at man minimum
er to, der ror sammen!
Torsdage: Fællesroning.
Det er håbet, at mange nye, såvel som mere erfarne medlemmer vil være at træffe i kajak
på Fjorden til klubbens fællesroninger torsdag aften. Her er der mulighed for såvel korte som
lidt længere roture. På de korte ture vil der altid være en erfaren roer, der deltager, så alle
trygt kan være med. Der kan spørges ind til kajakroningens mange facetter, der kan hygges
og naturen kan nydes. Flere torsdage vil der efter en kort rotur være mulighed for at øve

teknikker og redninger under kyndig vejledning.
Husk ved lån af klubkajak:
Hvis du vil låne en klubkajak, er det en god ide at følge klubbens reglement om, at der
skal reserveres forinden, på klubbens reservationsside. Det er forholdsvist nemt. Hvis
der er problemer, så kontakt et andet medlem for vejledning. Hvis du reserverer for
en anden eller tager kajakken ud af fjorden, kan det være en god ide at skrive dette i
rubrikken “Reservationsbeskrivelse (valgfri)”.
Opgaver, der slås op under Kajaksnak:
Alle er velkomne til at melde sig på de opgaver, som fra tid til anden kommer under
kajaksnak. Jo flere vi deltager i opgaveløsningen, jo mindre bliver der at lave for den enkelte.

Billede: Kajakroning på fjorden giver mange dejlige indtryk!

JUL-AUG-SEP: Månederne, hvor alle kan være med på vandet.
Her er det om at benytte sig af mulighederne. Luft- og vandtemperaturer er rimelige, og hvis
man har lidt hang til friluftsliv, så er havkajak-sejlads ikke det værste, man kan bruge tid på.
Husk: Hvis du på et givet tidspunkt ønsker en tur, et eller andet sted, så kontakt turudvalget
(Leif Halling / Poul-Erik Neergaard). Så vil de være behjælpelige hermed.
26. AUG: Nappedam Kajakklub på besøg.
Denne søndag inviterer vi Nappedam Kajakklub til at besøge os i et af Danmarks smukkeste
rovande: Mariager Fjord. Klubben håber, at en del møder op fra såvel Mariager som
Nappedam.
16. SEP: Mellerup Kajakklub inviterer på Silkeborgsøerne.
Denne søndag afholder Mellerup sin årlige Silkeborgsø-tur. Medlemmer fra Mariager
Kajakklub er velkomne til at deltage.
29. SEP: Løvfaldsturen.
Vi planlægger vores traditionsrige løvfaldstur til Helgenæs til lørdag den 29. september.

Dette er en tur, som er et must for mange medlemmer. Vi håber selvfølgeligt, at mange
møder op, da det er en god mulighed for at komme tæt på “åbent” vand under trygge
forhold. Turen afsluttes med pizza-spisning i Rønde. Da vejret kan drille, kan det ske, at
turen, i sidste øjeblik, udsættes en uge.
1. OKT: Næste Nyhedsbrev.
1.-5. JUN 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.
Husk: Test dine redninger og sørg for at udstyret er i orden og passer til vejrudsigten.
Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.
God sommer. Vi ses på vandet!

Sponsor for Mariager Kajak Klub:

Rimelig stor. Rimelig rar.

