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Juli 2010 fra Mariager Kajakklub. 
 
En dejlig kajaksæson er i gang. I skrivende stund er temperaturen på over 30 grader, måske vil 
det være bedre at ligge på vandet! 
 
Vi har siden sidste nyhedsbrev gennemført en masse fællesaktiviteter.  
 
En standerhejsning med mange medlemmer der glædede sig til at starte sæsonen.  
 
En Skærgårdstur der sprængte alle rammer med 17 deltagere. Det siger sig selv man ikke kan 
tage samlet på tur, så der var flere forskellige steder i mindre grupper, der blev udforsket i Almø-
området, hvor vi havde fast plads på campingpladsen. Vi havde fået vores helt eget område 
direkte ned til fjorden, hvor vi alle kunne ligge i en cirkel omkring Jans Tarp-sejl og Lavo som 
muligt samlingspunkt. 
Vi begyndte torsdag aften med en lille rotur under den flotte Tjørnbro. Næste dag var der ture 
nord for Tjørn, en flok tog ind i Stiegfjorden, der er et rovand mellem Orust og Tjørn og en 
anden gruppe tog på overnatning fra Almø og ind i Stiegfjorden. Vejrmæssigt en strålende dag 
uden ret meget vind. 
Lørdag var næsten alle på samlet tur ned syd på langs Tjørn. Vejret var dog ikke alt for godt og 
satte ind med blid regn midt i formiddagskaffepausen. Der var flere der vendte om og andre der 
fortsatte. Men alt i alt havde alle vist den tur de gerne ville på. 
Skærgårdsturen var en god erfaring i anderledes rovand, som helt sikkert gav lyst til mere af den 
slags for de fleste. Så mon ikke der bliver en tur igen til næste år. 
 
Sidst i maj, var der igen aktivitet ud over det sædvanlige med åbent hus på det grønne område. 
En dag med hygge og flere ikke-medlemmer der fik prøvet at ro i kajak; og resultatet blev vist, at 
alle der prøvede, efterfølgende meldte sig ind i klubben. 
 
Der har været en tilgang i den nye sæson på ca. 15 medlemmer, så vi nu er ca. 130 i klubben. 
Næsten alle nye medlemmer er med leje af klubkajak, så i bestyrelsen var vi klar over der ikke 
var nok kajakker, derfor blev der hurtigt indkøbt 2 nye.  
 
Det har efterfølgende vist sig at de fleste kajakker er booket hver torsdag til klubaften, hvor der 
ofte møder 15 – 20 medlemmer op til forskellige ture. Vi startede igen op med et erfarent 
medlem til at ro med de mindre erfarne på korte ture. Men mange andre dage og aftener i ugen er 
kajakkerne ikke booket, så der kunne måske godt arrangeres flere ro-aftener? Det er bare at tage 
et initiativ og melde det ud i Forum. 
 
Den 1. juni begyndte Klaus og jeg tirsdag aften at tilbyde roture med børn og unge 
juniormedlemmer. Der er pt. 6 deltagere der hygger sig vældigt, og får vejledning i at ro, leger i 
kajakken og øver sig i forskellige rotag. Holdet varer ved til 1. september. 
 
Der er lige blevet afholdt frironingsprøve for 7 nye medlemmer. Stort tillykke til dem. 
 
Det næste frironingskursus er midt i august, så de der endnu ikke er blevet friroet har nu 
muligheden, så længe der er plads på holdet. 
 
Vi har anskaffet 2 kajakvogne, der står i klubhuset til fri afbenyttelse.  



Weekendturen til Horsens blev aflyst, dels pga af vejret, for lidt tilmeldte og måske mæthed i 
forhold til turen til Sverige. 
 
Der er rigtig mange der har tilmeldt sig foredraget til Chris Mc Donald den 24. august. pt. 25 
medlemmer, medlemmer kan stadig nå at melde sig til. (inden 30/7) Det er et foredrag, der er 
kommet i stand ved klubbens medlemskab af Mariagerfjord Kommunes Idrætsråd. 
 
Klubbens fødselsdag, vil blive afholde sammen med Fjordens Dag søndag den 12. september.  
Nærmere oplysninger når tiden nærmer sig. 
 
Alle medlemmer der er interesseret i at ro i og uden for fjorden opfordres til at arrangere ture de 
steder der virker interessante og spændende. Husk at klubkajakkerne gerne må tages ud af 
fjorden en dag ad gangen. 
 
Bestyrelsen arbejder støt og roligt på at få en permanent plads til et kommende klubhus, men der 
er ingen tvivl om det er et tålmodigheds- og tidskrævende arbejde. 
Og hvad er det for et klubhus medlemmerne ønsker og har behov for? Lad os få tilbagemeldinger 
på det. 
 
I ønskes alle en rigtig GOD SOMMER, vi ses sikkert på vandet ind imellem ferie osv. 
 
Anette Olesen 
Mariager Kajakklub 
 


