Nyhedsbrev juli 2014
Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december.
Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben Holmgren

Siden sidst (april 2014):
Torsdagsroning
Vi er allerede godt i gang med torsdagsroningerne. Vi har været 4-8 på vandet hver torsdag uanset vejr, og
her, efter det første frironingshold har været på kursus er vi nærmere de 20 på vandet hver torsdag. Der er
både kort og lang tur, og der er altid plads til leg undervejs eller når vi nærmer os klubben, så mød endeligt
op, vi har det fantastisk.
Der er som regel altid en dygtig instruktør med. Det giver tryghed at turene afvikles sikkerhedsmæssigt
forsvarligt også når tingene ikke går som forventet. Benyt dig derfor af vores instruktører, søg information og
se hvordan de håndterer de situationer vi uundgåeligt kommer ud i på vandet fra tid til anden.
Nyder du at sejle i en rengjort klubkajak, så husk at gøre den ren efter turen så den næste roer kan få
samme godt oplevelse. Det gør det fleste allerede, men hjælp de sidste som ikke lige er klar over hvordan
kajakken skal rengøres og afleveres på hylden så den er ren og klar til den næste bruger.
Svømmehalstræning
Mange har været i svømmehallen i år og har fået trænet redninger, rul og andet sjov, det forstætter vi næste
vinter, så bare glæd dig og husk at få dig meldt til når tid er (januar til april).
Ture
Selvom sæsonen stort set lige er gået i gang, har der allerede været mange ture, både i og uden for fjorden.
Jeg nævner dem blot kort her, men kig selv i forum eller i vores fotoalbum hvis du vil se lidt mere om turene.
Besøg fra Sejs/Svejbæk kajakklub her i fjorden.
Tur fra Karlby Klint til Fornæs Fyr.
Overnatningstur i Søhøjlandet.
Arrangement ved indvielse af Saltcentrets nye bro.
Fur rundt.
Mors rundt
Øhoptur til Sverige.
Får du roet for lidt, så følg med i forum eller på Facebook, der kommer garanteret en tur som passer dig.
Standerhejsning
Den 27. april 2014 havde vi standerhejsning i klubben. Mange mødte tidligt op for at gøre rent og gøre
kajakkerne klar til den nye sæson. Efter en tur på vandet var der pølser og brød i overflod og en masse
hygge i det gode vejr. Tak til de mange som mødte op for at starte sæsonen og som var med til at gøre

området og vores klub rar og ren at være i igen.

Åbent hus
Vi var i år blevet kontaktet af sejlklubben, som spurgte om vi havde lyst til at lave en fælles "sejlads for alle"
dag i lystbådehavnen, og det lød jo ret spændende.
Rigtigt mange mennesker kom forbi og rigtigt mange nye fik smag for kajakroning som fritidsaktivitet.
Med en stor indsats på dagen og med godt opfølgende arbejde kan vi sige velkommen til over 20 nye
medlemmer i år.
Ros til turarrangører og hjælpere til frivillige arrangementer
Det er fantastisk at der stadig er mange som gør en stor indsats for at få vores klub til at fungere. Det er
vigtigt at vi forbliver en klub for medlemmerne og hvor så mange som muligt kan føle sig hjemme.
Der er stadig flere som ligger deres ture op som åbne arrangementer hvilket er fantastisk, benyt dig at det så
tit som muligt, for jo flere vi er afsted sammen jo flere ture bliver der arrangeret.
Jeg synes det er vigtigt at vi benytter mange forskellige muligheder for at fremme kajakroning og vores klub,
så det er vigtigt at vi stadig er mange som kommer og støtter op om de frivillige arrangementer så vi kan
blive flere aktive.

Fremadrettet:
Hygge-hav-tur (5/7-14)
Det er ved at være lige op over, se i forum og meld dig til hvis du har lyst.
Fællesroning om torsdagen (er startet, vi mødes kl. 18.45)
Vi er mange men kan sagtens være flere. Vi har fokus på fællesskab, roning, tekniktræning og historier om
alt mellem himmel og jord. Vi er allerede nok til både en lang tur og til en kortere tur med lidt mere instruktion
undervejs. Vi har mere fokus på leg og træning i år, så hvis du endnu ikke kan stå op i din kajak, kan kysse
for- og agterstavn eller kan sejle gennem et tøndebånd er det måske på tide at du kommer ned og leger
med. Vores dygtige instruktører kan mange teknik- og balanceøvelser.

Nye instruktører (efterår)
Vi har 3 som påbegynder instruktøruddannelsen i år, så mon ikke snart Claus Holm, Martin Jensen og
Torben Hymøller har nye sjove lege og tricks klar til os. Om ikke andet glæder vi os til at have flere
instruktører at trække på, så det ikke er de nyværende 4 som skal stå for al instruktion, undervisning og
udvikling.
Ture ud af fjorden (løbende)
Allerede nu er der slået adskillige fællesture op i forum. Kig i kalenderen, afsæt dagen og tag med. Der
venter fantastiske oplevelser ude på vandet for de som tager med.

Bestyrelsens hjørne:
Byggeri
Vi arbejder fortsat i vores fundraisingudvalg, hvor arbejdet nu skal gøres.
Vi er i gang med de store ansøgninger, men vi må også erkende at selvom vi er ret hurtige til vores del af
arbejdet med projektbeskrivelse, ansøgninger og opfølgning, så tager tingene rigtigt lang tid i
modtagerenden, så vi bruger meget tid på at vente på at tingene sker i den rækkefølge de skal.
Vi har en færdig projektbeskrivelse klar, og den komme snarest på hjemmesiden under det nye punkt
"klubhusbyggeri" hvor jeg løbende (og når jeg har tid) vil ajourføre alle interesserede.
Vi arbejder ud fra en plan om at opføre et stort koldt hus hvor vi har kajakker og udstyr og et opvarmet
klubhus bagved med omklædning og opholdsrum.
Facebook
Find os på Facebook og blive medlem af gruppen, vi er allerede mange som får informationer om spontane
ture og ser på gode billeder og turbeskrivelser her.
Aktive medlemmer
Hvis du føler at du får roet for lidt, og har nogen tanker om hvad der kunne få dig mere på vandet, så vil vi
gerne høre fra dig. Vi arbejder i bestyrelsen på at få nye medlemmer, men i særdeleshed på at holde på de
medlemmer vi er. Vi har selv ideer og forslag men vil også gerne have indput, specielt fra dig som ikke rigtigt
kommer på vandet og måske er ved at miste interessen - hvad kan vi gøre for dig?
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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.

