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Nyhedsbrevene bliver normalt 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 og Malene Nielsen 

Siden sidst 

Åbent hus 
Trods regn og blæst afholdte vi den 30. maj åbent hus. Rigtigt mange frivillige fra klubben var mødt frem for 
at hjælpe på dagen. På trods af vejret var der overraskende mange som var interesseret i at prøve en tur i 
kajakken, og efterfølgende har det betydet adskillelige nye medlemskaber. Randers Amtsavis mødte 
uopfordret op og forkælede os med et par super gode artikler.  

Fællesroning og nye friroede medlemmer 
Vi har haft et rigtig flot fremmøde til torsdagsroningerne gennem hele foråret og sommeren – også på trods 
af, at det indimellem har været temmelig blæsende. Alle har klaret det i fin stil, og ikke mindst de mange nye 
medlemmer, som blev endeligt friroet den 22. august i år, har ydet en særlig fin indsats med træning. 

Vi vil endnu engang benytte lejligheden til at lykønske de nye friroede medlemmer, I er seje... 

De spontane grillaftener, som især Anders Legarth og Søren Esmarch har været hovedmændene bag, har 
helt sikkert også gjort et godt bidrage til det fine fremmøde. Vi er en hel del som efter torsdagsroningen er 
blevet hængende sammen med andre klubmedlemmer for at hygge med grillmad. Poul-Erik Neergaard blev 
på et tidspunkt helt i tvivl om, det var en kajakklub eller en gourmet-madklub, han var medlem af, mon ikke 
det efterhånden er en hygge, mad og kajakklub; i prioriteret rækkefølge. 

Jan Nielsen har på udvalgte klubaftener arrangeret særlig undervisning i forskellig roteknik, så vi på den 
måde kan få endnu mere glæde af vores kajakroning og ikke mindst blive endnu mere sikre i vores færden 
på vandet. Der var flere medlemmer, som med undervisningen fik sig nogle rigtig positive aha-oplevelser. 

Bølgesurf uden bølger 
Med inspiration fra bestyrelsens bølgesurftur ved Blokhus, valgte vi at gentage succesen med en 
tilsvarende tur for alle klubbens medlemmer. Brian Sørensen havde endda indkøbt hjelm til begivenheden. 
Men men men, man kan som alle ved ikke gøre noget ved vejret – så det blev en rigtig hyggelig og lang tur, 
med efterfølgende grill i haven hos Claus Holm. Men bølgerne måtte vi kigge langt efter….. 



 

 

Klubtur til Kalø Vig 
For at give alle nye friroede medlemmer mulighed for at komme med ud af fjorden umiddelbart efter 
prøven, havde Klaus Hymøller tilrettelagt en tur til Kalø Vig. Turen blev gennemført på trods af, at Klaus 
med kort frist måtte melde fra, idet Anette Olesen flot overtog turledelsen. Det blev en udfordrende tur 
med bølger af forskellige karakter, hvilket gjorde turen rigtig spændende. Det blev et godt udgangspunkt 
for en snak om hvor tæt og mange man skal ro sammen, når vi er på klubtur og  hvor kystnært vi skal ro og 
andre lignende sikkerhedsmæssige perspektiver.  

Klubtur til Helgenæs 
Traditionen tro, blev der planlagt en efterårstur for alle klubbens medlemmer med målet om at sejle 
omkring Helgenæs. Hele 18 havde meldt sig til turen, så vi var en ordentlig flok. Med baggrund i de 
blæsende erfaringer fra Kalø Vig, blev ruten tilpasset på dagen så vi endte med en tur på godt 22 km fra 
Helgenæs mod Ebeltoft. Jan havde lovet et stop og besøg ved et ishus – men det var DESVÆRRE i 
mellemtiden lukket. Det var en skøn tur med høj sol det meste af vejen og på fint roligt vand. Vi havde alle 
god mulighed for at sejle på kryds og tværs mellem hinanden og få talt sammen med alle de andre 
deltagere. 

Andre kajakture 
Ud over de overfor nævnte ture, har der været en lang række andre, mindre og spontant tilrettelagte ture. 
Flere medlemmer har taget ture på egen hånd, og andre har slået ture op på især Facebook, så alle har 
mulighed for at deltage. 

Det er alt i alt blevet til mange dejlige rotimer og efterfølgende hygge med plads til både de hurtige roere, og 
dem der vil hygge og snakke. Bestyrelsen håber, at såvel nye som mere rutinerede medlemmer vil have lyst 
til at fortsætte roaktiviteten hen over vintermånederne. 

Crawl 
Under en vintertur med kajakkerne i svømmehal viste Arne Poulsen os hvor flot crawl kunne være. Det gav 
inspiration og lyst til at lære mere om denne disciplin. Faktisk viste det sig, at en hel del havde interesse i at 



lære at svømme crawl på distancer over 12,5 meter. Under svømmeklubben i Hadsund har Arne nu stablet 
et 10 ugers træningsforløb på benene. Allerede nu - efter et par gange i vandet – er alle enige om, at vi 
kommer tættere på noget som ligner crawlsvømning inden kurset slutter. Det er fantastisk, at se den 
entusiasme og gåpåmod 11 gæve kajakroere viser i dette projekt. 

Stor bifald til turarrangører – i bred forstand - og hjælpere til frivillige arrangementer 
Bestyrelsen er oprigtig glade for den brede opbakning, der er fra flere og flere medlemmer til forskelligartede 
arrangementer. Ovenstående er blot et lille udvalg af frivillige arrangementer, som gennem det seneste 
halve års tid er stablet på benene  - tak for det til alle. Det er afgørende for, at vores klub består som et aktivt 
samlingssted med hyggelige og gode rammer, hvor den enkelte på en og samme tid føler sig hjemme, 
udfordret og sikker. Vi håber, at dette fortsætter, og endnu flere får blod på tanden med udgangspunkt i det 
klubhus, som snart vil stå klar til indretning. 

Fremadrettet 

Fællesroning om lørdagen 
Nu kommer efteråret langsomt snigende, og det bliver for mørkt for os at ro om aftenen. Fællesroningen 
flytter derfor nu til lørdage kl 9:30. Vi starter allerede på lørdag den 26. september. 

Informationsmøde om det forestående klubhusbyggeri 
6. oktober kl. 19.15 på Cafe Orkide i Dania. Mød op, hvis du vil vide mere om de meget aktuelle planer. 

Julefrokost 
Med baggrund i den tradition som Gert Christensen og Anders Legarth fik startet sidste år, er vi sikre på at 
mange medlemmer, ligesom bestyrelsen ønsker, at gentage succesen med en julefrokost. Vi håber, at den 
kan finde sted i det nye klubhus, og kan derfor endnu ikke melde den endelige dato ud for arrangementet. 
Det sker så hurtigt det er muligt. Hvem vil byde ind på at arrangere julefrokosten? Giv gerne besked til 
bestyrelsen. 

Bestyrelsens hjørne 

Byggeri 
Der er store fremskridt i arbejdet med få bygget vores nye klubhus. Økonomien er på plads til at bygge et 
hus i fornuftig størrelse og kvalitet. Dog mangler vi de endelige godkendelser fra kommunen inden det første 
spadestik kan tages. 

Vi planlægger en lille reception, på dagen for det første spadestik, så hold øje med invitationen i Facebook-
gruppen og på hjemmesiden. 

Facebook 
Næsten alle medlemmer har nu adgang til vores gruppe på Facebook. Følg os løbende – der er mange gode 
informationer om spontane kajakture, spændende turbeskrivelser, gode og sjove billeder og andre 
begivenheder, som du som medlem har mulighed for at deltage i.  

Aktive medlemmer 
Bestyrelsen vil endnu engang benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at bidrage med tanker, 
ideer og tiltag, som understøtter vores arbejde med både at tiltrække nye medlemmer, og skabe endnu 
tættere relationer mellem os alle. 

Vi hører også rigtig gerne fra dig, hvis du har lyst og mulighed for at deltage aktivt i forbindelse med det 
forestående klubhusbyggeri. Vi vil løbende skrive ud efter medlemmer med særlige kompetencer, som vil 
kunne hjælpe undervejs. 



1. december: Næste Nyhedsbrev 
Det næste nyhedsbrev er planlagt til december, men der sker i øjeblikket mange ting omkring vores byggeri, 
og vi vil efter bedste evne søge at holde jer alle opdateret via vores Facebook-gruppe og hjemmeside. 

Afsluttende 
Husk: Test dine redninger – gerne nu hvor vandet bliver koldt - og sørg for, at udstyret er i orden og passer 
til vejrudsigten. Vær særligt opmærksom på, at have tilstrækkeligt varmt og vandtæt tøj på, hvis du ønsker at 
ro i vintersæsonen. 

Til foråret arrangerer vi igen ture til Hadsund Svømmehal, så du kan træne redninger, teknik og andet sjov. 

Spørgsmål kan altid rettes til klubbens bestyrelse.  

 
Fortsat god rosæson. 

  

De bedste hilsner 

Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Anette Olesen, Claus Holm, Malene Nielsen og Torben Holmgren 

 


