Nyhedsbrev oktober 2010.
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december
Der modtages gerne indlæg mv. til vores nyhedsbreve. Næste nyhedsbrev udsendes i december
2010.
NYE INSTRUKTØRER
Mette og Klaus har bestået instruktøreksamen her i oktober. Vi ønsker tillykke med den store
præstation.
Vi glæder os alle til at få nye fif på vores fællesroninger. Husk at benytte dig af det når du er med
på fællesroning eller på tur. Vores instruktører kan hjælpe rigtigt meget med fintuning af din stil
eller svare på de spørgsmål du måtte have.
NYT BOOKINGSYSTEM
Vi tager et nyt bookingsystem i brug til reservering af klubkajakker. Hvis du lejer klubkajak vil du
snart blive kontaktet, så du kan få adgangskoder til systemet. Du kan allerede nu teste systemet på
vores hjemmeside, hvor der også er lavet en fin vejledning i brug af systemet.
KLUBTUR RUNDT OM HELGENÆS
Traditionen tro, havde klubben arrangeret løvfaldstur rundt om Helgenæs. Turen var blevet udskudt
en uge på grund af dårligt vejr, men lørdag den 9. oktober var vejrudsigten pæn.
Vi drog af sted fra Mariager kl. 7.30 og efter opsamling i Randers, kørte vi mod Helgenæs. Vel
ankommet kunne vi konstatere, at der ved østkysten var en del vind. Enkelte valgte at blive på
vestkysten i mere roligt vand.
Efter en kort briefing satte vi kajakkerne i vandet for at tumle i bølgerne.

Efter lidt tilvænning til de høje bølger gid det fint derudaf. Vi blev hurtigt mindet om nogle af de
grundregler som vi alle efterhånden burde kende, nemlig HOLD SAMMEN. Vi sejlede spredt, og
da en roer fik problemer, var det et stort arbejde for turlederen at samle flokken og få de rigtige
tiltag sat i gang.
Svend var gået tør for brændstof og var faldet i vandet, men med professionel og bestemt assistance
kom han i kajakken igen. Der blev sammensat et hold, som kunne trække indtil vi var i mere roligt
farvand på vest siden af Helgenæs. Det var en god øjenåbner for os alle. Vi fik lært lidt om hvad der

kan gå galt, og hvordan det skal håndteres. Vi var mange som var glade for at Jan taklede denne
situation så godt.
Da vi efterhånden nærmede os fyret på sydspidsen blev bølgerne også højere (og sjovere).
Det var fantastisk at runde fyret i meterhøje bølger, og så sejle ind (næsten) blankt vand.
Det var tid til frokost og lidt afslapning, og også tid til at mødes med de som havde valgt læsiden.
Efter frokost gik turen videre i roligt vand med masser af hyggesnak, roligt tempo og tid til lidt leg.
Jeg fik vist hvordan man kanter en Valley, og hvor hurtig den er til at straffe én, hvis man læner sig
for langt ud. (tak for redningen Poul Erik).
Efter endnu en kaffepause var turen ved at være slut, og vi sejlede igen i spredt flok mod bilerne.
(altså lærer vi aldrig at sejle samlet!!!)
På land igen kunne vi snakke lidt om turen, og der var enighed om, at det havde været en fantastisk
tur.
En tur det bød på mange udfordring og glæder, og som vil blive husket. Selvfølgelig blev turen
afsluttet med en Pizza i Rønde.
Tak til alle for en dejlig, sjov, udfordrende, hyggelig og lærerig tur.
SVØMMEHAL
Vi har reserveret 7 gange i svømmehallen i Hadsund, første gang den 13. november.
Det er et MUST for nye og nyere medlemmer, så se i forum, og få dig meldt til.
For de erfarende er det en kærkommen mulighed for at få genoptrænet nogen af de ting, vi lærte for
mange år siden i dejligt varme vand!
FÆLLESRONING
Fællesroning er nu om lørdagen kl. 13,00. Mød op, vejret er stadig dejligt og vi har det sjovt. Der er
både mulighed for en rotur, ligesom dem der vil ”nørde” kan gå sammen og træne lidt teknik. Det er
også en god måde at få svar på sine spørgsmål og få justeret sin teknik. Der er mange kapaciteter
samlet her.
VINTERAKTIVITETER
Har du ønsker eller forslag til vinteraktiviteter på land, så kontakt bestyrelsen. Det er godt med
nogle input. Det kunne være noget med førstehjælp, kajakvedligeholdelse, kajakreparation eller
noget helt fjerde…
SÆT KRYDS I KALENDEREN
Lillejuleaftenstur den 23. december
Nytårskur den 9. januar
Filmaften den 18. januar
Generalforsamlingen 8. februar
Næste frironingskursus er i maj 2011
VI SES PÅ VANDET.. J
På bestyrelsens vegne, Torben Holmgren.

