Nyhedsbrev oktober 2012
Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december.
Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve.
Redaktion og fotos for dette nyhedsbrev: Poul-Erik Neergaard.

Siden sidst (juli 2012):
7.-8. juli: Overnatningstur til Fænø Kalv.
Turen blev slået op af Struer Kajaknet. Tanja var klar til nye oplevelser og synes flere skulle
have muligheden og lagde den på vores forum. Fra klubben deltog også Svend Munk og
undertegnede.
Lillebælt, hvor Fænø Kalv ligger, er et smukt farvand med udfordringer i form af mange
fartøjer af alle arter på vandet og strømforhold. Det hele bør opleves; men med respekt
derfor. At marsvin nærmest er en selvfølge her, og vejret var perfekt, skal der ikke klages
over.
Forsøg med tirsdags ro-/vandreture.
Anette gjorde i juli forsøg på at samle deltagere til kombinerede ro-/vandreture. Det blev ikke
til meget i denne omgang; men fra tidligere ture, som sidste års Æbelø-tur og årets Ø-Hoptur har der været gode erfaringer med en kombination at de to motionsformer. Mon ikke det
forsøges taget op igen.

Billede: På vej hjem fra Fænø Kalv.

Torsdagsroning.
Mange medlemmer, heriblandt de nye fra årets frironingskursus, har været med på
torsdagsroningerne. Der har været korte såvel som lidt længere ture, og der er blevet øvet
lidt teknik.

August: Andre på fjorden.
Lars D. havde besøg af nogle kajakroere fra Snaptun, der gerne ville se fjorden.
Hans Stokholm Kjer, der er i gang med at ro “Danmark Rundt” i etaper, var på Mariager
Fjord. Flere kajakroere, heriblandt et par fra MKK, havde fornøjelsen af at møde ham
og følge ham på lidt af hans spændende forehavende. Han kan i øvrigt følges ved at
Google “kajaktrip.dk”
25. august: Frironingsprøve.
Ved årets frironingsprøve bestod 9 nye medlemmer. Tillykke til disse. Vi har heldigvis,
efterfølgende set flere af dem på Fjorden; men håber, at alle, af og til, vil vise sig. Det er jo
først nu, der er åbnet op for alle de store flotte oplevelse, hyggeligt samvær og god motion.
De fleste nye kajakroere synes, at en tur til Katbjerg Odde er en lang og udmarvende tur.
Dog vil de fleste efter yderligere en sommers hyggelige ture af forskellig længde kunne tage
turen til Hobro eller Hadsund og retur, og stadig have lidt energi til over. Kroppen vænnes til
det og styrkes. Dog skal man altid øge turenes længde med en vis forsigtighed. Tænk altid
på håndled og skuldre. De kan blive ømme; men det må ikke gøre ondt! Ved tilløb til smerte
bør man straks snakke med mere erfarne roere herom.
26. august: Tur på Mariager Fjord med Nappedam Kajak.
Turen blev aflyst, da Nappedam Kajak meldte fra. Efterfølgende må det erkendes, at det var
en fejl at aflyse. Vi burde have gennemført, da der var nok tilmeldte fra MKK til, at det kunne
have været en god tur. Jeg beklager fra min side, og har noteret dette. Læren er, at opslåede ture
gennemføres så vidt det er forsvarligt.

Billede: Torsdagsroning på Mariager Fjord.

1.-2. september: Overnatningstur til Jeginø.
Struer Kajaknet havde inviteret Mariager til en hyggetur på Limfjorden med overnatning på
Jeginø. Tanja havde igen påtaget sig at formidle dette, og det lykkedes ganske pænt, da 8
medlemmer fra MKK deltog. Det blev en flot, god, hyggelig, hård og lærerig tur. En af de ture
deltagerne længe vil huske. En stor tak til Struer Kajaknet for at tænke på os.
16. september: Silkeborgsøerne.
Mellerup Havkajak havde inviteret medlemmer af MKK til at deltage på deres årlige tur på
Silkeborgsøerne. 12 af deltagerne er medlem af MKK. Det var en af de gode dage. Turen
var med indlagt vandretur op til toppen af Himmelbjergen.

27. september: Roning i måneskin.
Torsdag, den 27. september, var sidste torsdag i år med fællesroning. Klubbens bestyrelse
var kommet frem til, at det skulle prøves med en aften/mørkeroning. Da det samtidig næsten
skulle være fuldmåne, kunne en sådan tur blive flot.
Det meste af denne dag regnede det. Det var rigtigt øv, og holdt givetvis nogle tilbage. De 8,
der valgte at tage på tur, blev dog belønnet. Kl. 18 holdt regnen. Der blev roet ud på fjorden
- over på nordsiden, kaffen blev nydt, lyset svandt; men samtidig klarede det op, og månen
lyste, så man kunne finde vej over fjorden tilbage til Mariager.
Mottoet må endnu engang være: Planlæg en tur og gennemfør den, hvis det ellers er
forsvarligt!

Billede: Aftenskumring over Fjorden.

29. september: Løvfaldstur.
Da vi har nogle vanedyr i foreningen, og da Helgenæs nu engang er et fantastiske flot,
spændende og mytedannende sted, var Helgenæs igen i år stedet, hvor turen skulle
afholdes.
Kort før turen tog nogle deres egen tolkning af vejret og blev lidt usikre. Turen var dog lagt
ud som en tur for alle klubbens medlemmer, så afviklingen skulle foregå under hensyntagen
hertil.
Turen med dens 10 deltagere startede med rundstykker i tørvejr, læ og lun luft på østsiden.
Efter knapt en times roen gjorde vi holdt for at få en tår kaffe. Efterfølgende times roen blev
en meget blandet affære. Først i læ på fladt vand, herefter i styrtende regn og hagl samt lidt
rusk, for de sidste tre km til Slettehage at være i bølger på 40-70 cm. (Helt tæt på kysten var
der roligere). Stadig godt tilpasse spiste vi i “Madpakkehuset” ved Slettehage Fyr, alt imens
et par lette byger passerede.
Da Slettehage let giver fobi af en eller anden afart, valgte ledelsen af ro tilbage samme vej
som vi kom. Dette gav mulighed for at ro det første stykke med god rygvind, og dem der
ønskede det fik mulighed for nogle fornuftige surf lidt længere ude på Kattegat. Efter de
første tre km kom vi i læ med ret fladt vand; men fortsat lidt rygvind. Kort før vi var tilbage
ved bilerne blev vi mødt af endnu en kraftig byge med regn, hagl og lyn. Da vi var ved
bilerne, klarede det op, og vi kunne nærmest pakke i solskin. På grund af den gode medvind
var vi for tidligt tilbage og droppede den fælles pizza i Rønde.
En helt igennem god tur med megen snak, omskifteligt vejr, sæler (og marsvin, som var
svære at se i bølgerne), ingen uheld - bare fint.
Igen: Planlæg en tur og gennemfør den, hvis det ellers er forsvarligt!

Billede: Løvfaldsturen 2012. Her mellem Lyshage og Slettehage.

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!
Husk ved fællestransport, at da det er rimeligt dyrt at holde bil, betales der normalt kr. 0,50
pr. km som passager samt kr. 20,00 for transport af kajak. Dette skal ses i relation til at det
næppe er muligt at holde bil til under tre kr./km! (Der er en grund til at statens officielle takst
er kr. 3,80)
Lørdage: Fællesroning kl. 12:00..
Det er håbet, at mange nye, såvel som mere erfarne medlemmer vil være at træffe i kajak på
Fjorden til klubbens fællesroninger lørdag eftermiddag. Her er der mulighed for såvel korte
som lidt længere roture. Der kan spørges ind til kajakroningens mange facetter, der kan
hygges og naturen kan nydes.
Oktober-november: Måneder, hvor alle kan være med på vandet.
Det er fortsat 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. Dog som tiden går og temperaturen falder, skal der tænkes stadig mere på sikkerhed og
lun/tør påklædning.
Benyt muligheden for at se de falmende skove fra søsiden. Det er flot!
Nyt, Nyt:
Jørgen Thiellesen og Claus Holm planlægger roture de kommende tirsdag eller torsdag
(eftermiddage). Hvis nogen har mulighed for at tage med, så hold jer orienteret via klubbens
forum.
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.

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.
Ultimo november. Broen tages op.
For dels at få broen efterset, dels for at undgå skader og vedligeholdelse i vinter, så er det
bestemt, at broen tages op, sidst i november.

Billede: Selv december måned har sine gode dage. Her i 2011.

Vinteraktiviteter.
Der arbejdes på et til to vinterarrangementer; men samtidig modtager bestyrelsen gerne
ideer til flere.
Mariagers havneplan.
Mariagerfjord Kommune har fremlagt en masterplan for den del af havneområdet, hvor vores
klub holder til. Dette er spændende læsning med stor betydning for klubben.
1. december: Næste Nyhedsbrev.
23. december Lillejuleaftensdagstur.
Der roes en tur med efterfølgende glög og æbleskiver.
Januar 2013: Overnatningstur
Der vil forsøges afholdt en vinter overnatningstur. Herom senere.
Svømmehal.
Klubben vil leje svømmehallen i Hadsund 4 gange her i vinter. Disse vil komme til at ligge
henholdsvist i januar, februar, marts og april.
1.-5. juni 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.
Godt efterår. Vi ses på vandet!

Sponsor for Mariager Kajak Klub:

Rimelig stor. Rimelig rar.

