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Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben Holmgren

Siden sidst (april 2013):
13. april svømmehal
Vintersæsonens sidste tur i svømmehal. I år har rigtig mange benyttes sig af dette tilbud til at få trænet nyt,
vedligeholdt det gamle og hygget her inden sæsonen rigtigt gik i gang. Det er rigtigt dejligt med den store
tilslutning til svømmehalsarrangementerne, for det er et godt og sikkert sted at få prøvet grænser af.

20. april standerhejsning
Traditionen tro, var rigtigt mange mødt op for at fejre afslutningen på den gamle sæson og starten på den
nye. Om det skyldtes trangen til igen at komme på vandet eller om det var Helles lækre bålmad som lokkede
så mange forbi vores containere ved jeg ikke, men såvel roning som bålmaden var fantastisk. Klubben har i
år investeret i udstyr til bålmad som gerne må benyttes af alle medlemmer, det er placeret i vores container
med klubkajakker.

1. juni åben hus
I helt fantastisk vejr afholdt klubben åben hus den 1. juni 2013. Det var særdeles velbesøgt, og vores
instruktører og hjælpere var på vandet hele dagen med glade og interesserede nye kajakroere. Resultatet
blev at vores frironingskursus blet fuld tegnet og at vi har mange nye medlemmer i klubben. Velkommen til
dem og en stor tak til alle de som kom og var sociale, det er virkelig med til at give et godt klubliv.

1. til 5. juni ø-hop-turen til Sverige
Ø-hop-turen 2013 gik, som mange ved, til et nyt område ved den vest svenske skærgård. Denne gang
roede vi i området nord for øen Orust ca. 80 km. nord for Gøteborg. Turen gik både ud i det mere åbne
Skagerrak med de dønninger, refleksbølger og andet sjov det medførte, samt til de mere intime og smukke
fjord områder nord for Orust. Vi var 19 deltagere og fik ud over selve roningen, oplevet masser af sol/godt
vejr, fiskeri fra kajak, primitiv madlavning, badning, vindstille, blæst, hyggelige små havnebyer og ikke mindst
naturskønne små øer. Konceptet var at vi den første dag samledes på Stocken Camping på det vestlige
Orust og næste morgen tog på selve Ø-hoppet. Generelt stod vi op så vi kunne være klar til at gå på vandet
kl. 9 og roede indtil vi fandt en passende ø med plads til de mange telte sidst på eftermiddagen. Vi roede de
fleste dage ca. imellem 17 og 23 km. og holdt godt med pauser hvor vi gik i land, nød naturen, hinandens
selskab, tog sol, spiste og gik nogle småture. Når vi om aftenen havde slået lejr, kom der gang i badning,
gåture, madlavning og generel fælleshygge med bl.a bål, rødvin, øl, masser af grin og andre livs nødvendige
ting.
Billeder fra turen kan ses på klubbens Galleri, se link:
http://www.mariagerkajakklub.dk/cpg14x/thumbnails.php?album=166
På opfordring fra flere deltagere i år, er der allerede nu taget tilløb til en ny Ø-hop-tur til Stigfjorden imellem
Tjørn og Orust. Turen vil løbe af stablen i dagene den 29/5-1/6 2014 og tilmelding kan foretages i Forum i
følgende tråd: http://www.mariagerkajakklub.dk/nytforum/thread/996

Mange kajak hilsner
/Leif Halling

Medlemsarrangerede ture
Der er heldigvis stadig flere som lægger deres ture ind på forumet så andre har mulighed for at deltage. Der
er mange som arrangerer turer på egen hånd eller i små grupper. Hvis man mangler en romakker eller flere
til en tur, så slå den endelig op i vores forum, det tager kun et øjeblik. Jo flere aktive roere vi er, jo sjovere
har vi det også sammen
Torsdagsroning
Vi er fortsat mange som ror ud hver torsdag kl. 19.00 (på vandet) men fjorden er stor og vi kan godt være
flere. Der er ofte instruktører med, og i år har vi flere gange lavet forskellige redningsøvelser, balanceøvelser
og trænet nye og gamle rotag. Det er bare at møde op, gode råd, hyggeligt samvær og udfordringer er en
del af turen hver gang.
Ny bro
Vores gamle bro, var desværre ødelagt efter mange års brug, og vi måtte afsøge mulighederne for en ny.
Valget faldt på en letvægtsbro, som vi selv kan lægge ud og tage på land, og som gerne skulle kunne holde
længere end den gamle. Med støtte fra Sparekassen Kronjyllands gavefond, har vi i foråret købt og taget
den nye bro i brug. Den er lidt smallere end den gamle, det giver os selvfølgelig lidt mindre plads, ligesom
den til tider kan være mere livlig, men når det så er sagt er den en helt fantastisk bro som i mange år kan
bringe os på vandet i op igen.

Fremadrettet:
Torsdage: Fællesroning
Vi er på vandet hver torsdag stort set uanset vejret, og vi fortsætter med at sejle ud kl. 19.00 indtil lyset
forsvinder hvor vi rykker starttidspunktet lidt frem, det aftaler vi efterhånden og annoncerer det på vores
hjemmeside.
Sidst på efteråret går vi over til lørdagsroning, men den tid den glæde...

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.

28. september Helgenæs tur
Klubben slutter traditionen tro sæsonen af med en tur omkring Helgenæs. Det er en tur som altid byder på
overraskelser, hygge og kage. Alle friroede kan deltage. Mere herom i forum når tiden nærmer sig.

Bestyrelsens hjørne:
Byggeri
Kommunen er efterhånden langt fremme med at tilbyde os en plads til fremtidigt byggeri. Vi forventer at få
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 har fra bestyrelsen med vilje ikke lagt os fast på om vi skal have et nyt byggeri
eller hvordan det skal være, da det i høj grad skal være medlemsbestemt hvordan et eventuelt byggeri skal
foregå, se ud og finansieres. Bestyrelsen vil selvfølgelig stå for koordinering opsamling af ønsker og til sidst
samle det hele til det som vi i fællesskab bliver enige om. Vi håber på mere nyt fra kommunen i løbet af
sommeren og vil afholde et fælles medlemsmøde når vi var fået lidt flere informationer fra kommunen.
Vi håber på at mødet kan afholdes sidst på året.
Til de historie interesserede kan jeg oplyse, at vores første formand i september 2005 bad kommunen om en
permanent plads, og at vi løbende har fulgt op på dette.
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 torsdagsroning.
Ændring i bestyrelse
Poul-Erik Neergaard har den 27. juli valgt at udtræde af bestyrelsen i Mariager Kajakklub, vi vil gerne takke
for det store arbejde han har gjort både administrativt og på vandet.
Hjælpere søges....

Mariager kajakklub har fået en henvendelse fra Mariager Fjords idrætskonsulent om hjælp ved årets
Waterfestival.
De vil rigtige gerne have os til at stille med en håndfuld kajakker som kan fungere som

”rednings/hjælpefartøjer”
Vi kan følge svømmerne undervejs og agere ”redningsbåd” såfremt nogle skulle få brug for det.
Sidste år var det en god sikkerhed for svømmerne at de lige kunne hold ved siden af kajak hvis pulsen blev
for høj.
Se link til Waterfestivalen her: http://www.waterfestival.dk/index.php?module=articleview&Id=71
Meld tilbage til Klaus Hymøller, klaushy@tdcadsl.dk, eller mobil 21741827 hvis du har lyst til at give en hånd
med.
Rabataftale
Vi har indgået en rabataftale med actionvideo.dk på 10%, se mere i den vedhæftede fil.
1. oktober: 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.

