
 

 
 

Årets gang i Kaløvig Havkajak 
2017 

 
Søndag den 8. januar – Vinterdåb 
Sæt kryds i kalenderen nu! 
!!Tilmelding senest den 30. december til Inger: in-th@hotmail.com 
Vi klæder os varmt på, ror en lille tur og hvem ved, slutter måske af med en dukkert ved klubbens 
nye ”badeanstalt”. Bagefter er der varm suppe og kaffe/the. Medbring selv drikkevarer. 
Vi mødes ved Jollehuset kl. 10.00. 
 
 
Lørdage i januar, februar og marts – Lørdagsroning 
Vi satser på fællesroning. Hold øje med vejret og aftal indbyrdes/facebook. Vær klar til at gå på 
vandet kl. 09.00. 
 
 
Lørdag den  4. marts – Vinterfest 
Invitation følger – men sæt allerede nu kryds i kalenderen- 
Igen i år rykker vi ind i varmen for at hygge os og feste sammen. Festen holdes i år i Skødstrup hos 
Inger & per.  Autentisk mad bestilles udefra og drikkevarer medbringer I selv. 
Tema: ”Thailand” 
 
 
Lørdag den 1. april – Sæsonstart 
Invitation følger.  
Vi tager en fælles rotur og slutter af med pølser over bål ved klubhuset. 
 
 
Lørdage i april  
Vi satser på fællesroning. Vær klar til at gå på vandet kl. 9.00. 
 
 



Ultimo april – orienteringsmøde samt efterfølgende opstart for nye roere i 
svømmehal 
Tirsdagsroning/undervisning for nye roer. Datoer følger. 
Instruktørudvalget indkalder. 
 
 
Lørdag den 6. maj - Arbejdsdag for alle 
Mød op til en fælles arbejdsdag, hvor vedligeholdelsesudvalget definerer og uddelegere 
arbejdsopgaverne. 
Invitation følger –”obligatorisk” fremmøde. 
 
 
Den 25. – 27. maj – Kristi himmelfartstur til ”Tour de Flensburg Fjord” 
Vi kører mod Egernsund og ror mod grænsen. På vejen lægger vi til ved Okseøerne 
NW Hamburg inviteres til at støde til næste dag. 
Sæt allerede nu x i kalenderen – nærmere info følger. 
 
 
Torsdag den 11. maj – Aftenroning . 
I år skal det være! 
Torsdagsroning begynder og fortsætter til medio september, med mindre andet aftales.  Vær klar til 
at gå på vandet kl. 19.00. Husk kaffen- 
 
 
Den 27. maj – Heldagstur, fortrinsvis for nye roere 
Invitation følger – Instruktørudvalget indkalder.  
 
 
Fredag den 2. juni – søndag den 4.juni: Pinsetur til NW Hamburg. 
Der kan overnattes i både telt eller nærtliggende hotel. 
 
 
Lørdag den 3. juni – Forventet start for lørdagsroning for nye roere. 
Nærmere følger fra instruktørerne. 
 
 
Lørdag den 17. juni Heldagstur. Destination kan være alt fra Helgenæs, Bugten Rundt, 
Molshoved eller noget fjerde. 
Nærmere info følger. 
 
 
Den 12. eller 13. august – Afsluttende frironings prøve 
Kurset sluttes traditionen tro af med hygge, kolde pils og varme pølser på grill. 

Aktivitetsudvalget arrangerer! 
 



Den 21. august – 27. september – Sensommertur uge 34 
Turudvalget v/Per indkalder til planlægningsmøde. 
 
 
Den 8.-10. september: Besøg hos NW Hamburg: ”Rundt i Hamburg Havn” – 
officiel  tysk klubtur. Sidst deltog 70 roere fra hele Tyskland. Kan voldsomt anbefales! 
Der kan soves i telt på klubbens græsareal eller nærtliggende hoteller 
 
 
Søndag den 29. oktober – Løvfaldstur på Gudenåen 
Vi slutter sæsonen af med løvfaldstur på Gudenåen. Fælles kørsel til begyndelsespunktet ved Ry 
Roklub. Vi ror til Klostermølle og spiser frokost og ror tilbage igen (ca. 25 km). Med indlagte kaffe 
og frokost pauser Nærmere følger. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at trailerne er reserveret til de planlagte turer i klubregi! 
  
Der er endvidere drøftet forskellige arrangementer: 

x Der kommer et klubarrangement i samarbejde med Surfline. I samarbejde med Surfline og 
fysioterapeut vil der blive sat fokus på sædekomfort og rygproblemer. Mere info følger. 

x ”Klap din pylon”-tur til Storebæltsbroen. v/Bo 
x ”Hår på brystet-tur” v/Bo 
x Tre dagstur på Gudenåen mod Randers 
x Løvspringstur 
x Helgenæs rundt 
x Mariager Fjord 
x Øer ved Ebeltoft 
x Bugten rundt 
x Tunø 
x Kajakøvelser i svømmehal 

 
Alle er altid velkomne til at besøge NW Hamburg. Deres klubprogram vil være tilgængeligt i løbet 
af foråret på vores Facebookside. 
 
HUSK – at det står frit for alle at tage initiativ til arrangementer og ture! 
 
 

Venlig hilsen aktivitetsudvalget 
 

Inger – 20933748 
Ulla – 29921761 

Jeanette – 29916522 
Henrik – 30229053 

 

 


