
Info-Nyt April

Kære Medlem
Den nye sæson er over os, selv om det sner i dag d. 15/4, er tiden kommet for at få 
kajakkerne i vandet.. En rigtig god og fornøjelig tid går os i møde, med forhåbentlig 
mange gode stunder i kajakken, i og omkring Århus bugten, og hvor kajakken nu fører 
os hen.

Klubaftener
Der er klubaften en gang om ugen, tirsdag i ulige uger og onsdag i lige uger. På 
klubaftenen vil der altid være mindst en instruktør tilstede. Instruktøren forestår træning 
og roning. Husk at der kræves at man har udført kæntring og makkerredning før man må 
ro. Instruktøren har nøglen til våddragterne, så du ikke bliver helt stivfrossen når du skal i 
vandet.
Onsdag d. 18/4 kl. 18 – Instruktør: Mads Thomsen & Søren Rain
Tirsdag d. 24/4 kl. 18 – Instruktør: Søren Rain & Jakob Thomsen
Onsdag d. 2/5 kl. 18 – Instruktør: Morten Jensen & Hans Christian 
Sørensen
Tirsdag d.  8/5 kl. 18 – Instruktør: Anna-Mette Larsen & Rikke Becker
Onsdag d. 16/5 kl. 18 – Nøgletræning
Tirsdag d. 22/5 kl. 18 –  Nøgletræning
Onsdag d. 30/5 kl. 18 – Nøgletræning
Tirsdag d. 5/6 kl. 18 – Instruktør: Hans Christian Sørensen
Onsdag d. 13/6 kl. 18 – Instruktør: Jakob Thomsen
Tirsdag d. 19/6 kl. 18 – Instruktør: Morten Jensen
Onsdag d. 27/6 kl. 18 – Instruktør: Rikke Becker
SOMMERFERIE
Onsdag d. 1/8 kl. 18 – Instruktør: Mads Thomsen
Tirsdag d. 7/8 kl. 18 – Instruktør: Niels E. Ernst
Torsdag d. 16/8 kl. 18 – Instruktør: Niels E. Ernst

Nøgletræning
Der er afsat tre uger til ”Nøgletræning”, det er ugerne 20, 21 og 22. Der er træning hver 
dag (Man. –Tors.). Der er løbende aflægning af ”Nøgleprøve”. Det er hovedsageligt i disse 
tre uger du har mulighed for, at erhverve dig en nøgle til klubben, så du kan komme og 
gå som det passer dig bedst. Nærmere information omkring ”Nøgleprøven” kan du finde 
på vores hjemmeside: www.members.tripod.com/njordkajak . 
Træningsdagene starter kl. 18 ligesom klubaftenerne. Mandag og Onsdag er fortrinsvis 
til træning af kæntringsøvelser, og aflægning af prøve. Tirsdag og Torsdag er fortrinsvis 
til tur roning og træning til nøgleprøven.
Uge 20: Uge 21:
Mandag: Søren & Morten Mandag: Jakob & Mads
Tirsdag: Hans Christian & Anna-Mette Tirsdag: Morten & Anna-Mette
Onsdag: Mads & Niels Onsdag: Jakob & Niels
Torsdag: Søren & Hans Christian Torsdag: Kristi h., ingen træning





Uge 22:
Mandag: Jakob & Anna-Mette
Tirsdag: Morten & Mads
Onsdag: Hans Christian & Jakob
Torsdag: Rikke & Jakob/Anna-Mette

Ture
Aktivitetsudvalget invitere til følgende endags- og weekendture
På éndagsture medbringes madpakke

• Lørdag d. 5. maj kl. 10 rotur ind i bugten                                                                    
Tilmelding senest søndag d. 29. april (til Søren Rain)

• Lørdag d. 9. juni kl. 10 hornfisketur –medbring gerne egen fiskestang og kniv! 
           Tilmelding senest søndag d. 3 juni (til Søren Rain)

• Weekendtur til Helgenæs. Start fredag d. 29. juni kl.16, hjemkomst efter middag 
søndag d. 1. juli  Tilmelding senest onsdag d. 13. juni (til Søren Rain)

• Lørdag d. 18. august kl. 10 snorkletur                                                                         
Tilmelding senest søndag d. 12. august (til Søren Rain)

• Weekendtur til kalø slotsruin 22. – 23. september                                                           
Tilmelding senest onsdag d.12. september (til Frederikke Rørth)

• Lørdag d. 6. oktober tur til Norsminde med afgang fra Moesgaard strand 
           Tilmelding senest søndag d. 30 september (til Frederikke Rørth)

Vel mødt   
Aktivitetsudvalget

Gæstepadlerordningen
Som nævnt i sidste info~nyt, er det p.t. ikke muligt at være gæstepadler, og at Njord 
medlemmer uden nøgle må kun ro når der er instruktør med. Vi vil gerne invitere til et 
møde om problematikken. Mødet finder sted Grundlovsdag, tirsdag d. 5. juni kl. 19 i 
klubhuset. Mød op og vær med til at påvirke debatten. Tilmelding til mødet, hos Jakob 
Thomsen på mail: jakob1@thomsen.as eller tlf. 86152823 inden d. 31/5.

Din E-mail
Send din mail adresse til Göran, så vi kan få en mailing liste op at stå ~PLEASE!!!
Göran: ccc19813a@post.cybercity.dk 

Rigtig Go´ kajak sæson

Njord
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