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Tur dato og 
tidspunkt 

Aktivitetsbeskrivelse Ca. 
pris 

Tilmelding 
 

  August måned    

Klub aften ! 
 
Hver Tirsdag i august første 
gang 2. august 
Klar til at ro kl.17 

30
  

Retur ca. kl. 20.00  

Så starter vi op med fast klub aftner igen. 
 
Bemærk vi starter kl. 17.30 klar til at ro 
 
Fast ro makker er tilstede 
Grill eller kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.17.30 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Klub morgen !  
 
Hver søndag i august. 
første gang 5. august 
Klar til at ro kl. 08 

00
  

Retur ca. kl. 10 
30

 

Så starter vi op med fast klub morgen, igen. 
 
Bemærk vi starter kl. 08.00 klar til at ro 
 
Fast ro makker er tilstede 
Morgen kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.08.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

søndag den 5. august  
 
Fra kl. 09 

00
, til ca.  15

00  

 

 

Rulle kursus med rulle instruktører på. 
Sted oplyses på dagen. Bemærk Udendørs 
arrangement. 
Kursus er fuld booket 

 
150 kr. 

Tilmelding til  
 

Trine 22 57 37 73  

lørdag den 11. august 
 
Indvielse og åbent hus 
 
Kom og prøv en kajak. 
 
kl. 10 

00
  til ca. 15 

00  

 

Vi mødes ved klubben kl. 8.30 til kaffe og rundstykker. 
 
Vi pynter op til officiel indvielse af huset, Hvor Trine 
klipper snoren.  (fra 10 til 11) 
 
Vi klargør kajakkerne og smider bøjerne ud i 
kravlegården. Land instruktører og vand instruktører. 
På land salg af øl, vand og pølser. Registring af nye roer 
til kursus.  Den 1-2 september 

 
Egen 
betaling

. 

Hjælp af så mange som 
muligt og håber alle 
kommer, der vil være nye 
kajakker at prøve og måske 
en sup. 

lørdag den 25. august  
 
Fra kl.08 

00
, til ca. 19

00  

 

 

Fælles tur til Mariager fjord sammen med Silkeborg 
kajak klub.  
Vi læsser på traileren og kørsel i fælles biler. 
Mere info på mail senere med pakke liste 

 
Egen 
beta-
ling. 

Tilmelding til  
 

Tommy 30 23 50 89  

søndag den 26. august  
 
Fra kl.14 

00
, til ca. 17

00  

omklædt 

Svømmehal med nye roer / kursister til kursus den 1-2 
september 
Vandtilvænning og redninger. 
Vi læsser på traileren kl. 13.00 ved klubben. 
Hjælp ønskes. 

 
Kursus 
Pris 
1600. 

Tilmelding til  
 

Tommy 30 23 50 89 

 September måned   

Lør- søn den 1-2. september 
 
Fra kl.08 

00
, til ca. 16

00  

 
 Begge dage 

Kursus DGI fri ronings hav kajak 1. 

2 dags kursus i havkajak færdigheder sikkerhed, så du 
sikkert kan ro kajak. 
Tilmeld og betaling på stoubygif.dk først til mølle princip. 

Kursus 
Pris 
1600 

Tilmelding til  

Tommy 30 23 50 89 
 
Trine 22573773 

Klub aften ! 
Hver Tirsdag i september 
første gang 4. september 
Klar til at ro kl.17 

30
  

Retur ca. kl. 20.00  

Fast klub aftner. 
Bemærk vi starter kl. 17.30 klar til at ro 
 
Fast ro makker er tilstede. 
Grill eller kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.17.30 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Klub morgen !  
Hver søndag i september 
første gang 02. sepember 
Klar til at ro kl. 08 

00
  

Retur ca. kl. 10 
30

 

klub morgen  
 
Bemærk vi starter kl. 08.00 klar til at ro 
Fast ro makker tilstede 
Morgen kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.08.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

lørdag den 8 - 9. september  
 
Fra kl. 09 

00
, til ca. 15

00  

søndag 

Luksus tur til Kolding fjord og Å 
Vi skal overnatte på Danhostel i Kolding prisen er 
afhængig af udgift til overnatning og mad. 
Pakkeliste og program sendes ved tilmelding 
Vi læsser på traileren kl. 18.00 ved klubben, fredag kl. 
18.00  Hjælp ønskes. 

Pris. 
Ca. 

500,- 

Tilmelding senest den 
17/8  bindende tilmelding! 
 

 Trine 22573773 

Klub aften ! 
 
Hver Tirsdag i oktober 
første gang 2. oktober 
Klar til at ro kl.17  
Retur ca. kl. 20.00  

fast klub aftner. 
 
Bemærk vi starter kl. 17.00 klar til at ro 
 
Fast ro makker tilstede 
Grill eller kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.17.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 
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Tur dato og 
tidspunkt 

Aktivitetsbeskrivelse Ca. 
pris 

Tilmelding 
 

  oktober måned    

Klub morgen !  
 
Hver søndag i oktober 
første gang 7. oktober 
Klar til at ro kl. 10 

00
  

Retur ca. kl. 12 
30

 

klub morgen  
 
Bemærk vi starter kl. 10.00 klar til at ro 
 
Fast ro makker er tilstede. 
Kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.10.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Klub aften ! 
 
Hver Tirsdag i august første 
gang 2. august 
Klar til at ro kl.17 

30
  

Retur ca. kl. 20.00  

Så starter vi op med fast klub aftner igen . 
 
Bemærk vi starter kl. 17.30 klar til at ro 
 
Fast ro makker er tilstede. 
Grill eller kaffe i klub huset bagefter. 

 
gratis 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.17.30 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Lør- søn den 6-7 oktober 
 
Fra kl.08 

00
, til ca. 16

00      

søndag 

Løvfald tur med overnatning på camping eller schelter. 
 

 Tilmelding til  
 

Tommy 30 23 50 89 

Lørdag den 27 oktober 
 
Fra kl.11 

00
, til ca. 13

00      

Ro med kl. 09. 

Stander Strygning med varm suppe. 
Hvis vi kan ro en tur er Tommy klar (oktober vejr kan 
drille) 

egenbe
taling. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.9.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Søn den 28  oktober 
 
Fra kl.14 

00
, til ca. 17

00      

 

Rulle kursus i Hornsyld Svømmehal  
Der vil være instruktører på. 
3 timer i vandet. 
 
Betaling ved tilmelding! 

 
250 kr. 

Tilmelding senest den 30. 
sept. Bindende tilmelding! 
 

 Trine 22573773 mobilpay 

På ro med hygger vi os får kaffe eller griller i klubhuset - det sociale er vigtigt! Og  HUSK ALTID AT MEDBRINGE SELVREDNINGS UDSTYR ! 
 

God efterårs sæson hilsen Aktivitetsudvalget. 
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Hej alle, sensommeren er over os og vi håber i har haft en skøn sommer ferie, vi starter op 

med vores aktiviteter igen, der vil være en månedlig fælles tur. Den kræver tilmelding og det 

er bindende. Hvis vejret drille til det planlagte sted vil vi forsøge med alternativt sted. 

Bemærk de nye”klar til at ro tider” det bliver senere lyst og tidligere mørkt. 

 

Indvielse af vores fælles klub hus skal løbe af stablen den 11. august og vi håber alle vil 

hjælpe til med at gøre dagen til en fest dag. Vi har bagefter åbent hus hvor man kan prøve 

kajak og melde sig til vores kursus DGI hav kajak 1. den. 1-2. september 

Der kommer lidt nye kajakker, som man kan prøve og vi håber på at der er lidt grej også. 

  

Når det blæser en pelikan vil jeg gerne komme og tage medlemmer ud i havnen, så vi kommer 

sikkert i kajakkerne, og ud og vende i bølgerne. Med det kræver at vi snakker sammen om 

tilmeldingen, så jeg ikke skal køre helt fra Silkeborg og ingen kommer. Det er ikke farligt at 

ro i store bølger, det skal bare læres og trænes. 

 

Hilsen Aktivitets teamet. 

 


