
Nyhedsbrev Hammerkrogens Kajakklub august 2020 

Indkaldelse til den ordinære udsatte generalforsamling lørdag 26. 
september kl. 16 på Mejeriet i Ferslev, Mejerivej 9A, 4050 Skibby. 
Dagsorden  vedhæftet. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i 
kontingentrestance. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Efter generalforsamlingen er der middag med Lenes gode menu. 

Tilmelding og betaling til middagen inden onsdag 23. september til 
jfhansen@mail.dk  
Pris kr. 150  Indbetales på bankkonto Danske Bank: reg. 4201 konto: 
4201268850   Husk navn, eller MobilPay : 6165 5349.   
Bemærk tilmeldingen til middagen er først gyldig, når der er 
betalt. 
Drikkevarer må gerne medbringes eller købes til næsten butikspris. Husk kontanter 
til betaling eller MobilPay. 
Deltagelse i klubmiddagen er ikke betinget af deltagelse i generalforsamlingen. 
Alle medlemmer med ledsager er velkomne til middagen 
Vi håber middagen bliver ligeså hyggeligt som sædvanligt.  

 
Aktiviteter efterår 2020 
   
Torsdagsroning kl.18 til 24. september 
Succesen fra sidste år fortsættes i år. 
For jer, der ikke har roet så meget, er der løbende mulighed for at være med om torsdagen, hvor 
der er instruktører/øvede medlemmer med og derfor gode  muligheder  for instruktion.  
Skriv og følg med på Hammerkrogens Facebookgruppe  
 
Sælsafari på Avnøfjord 
Vil du med ud og se den største sælkoloni på Sjælland(der er optil 250 sæler i fjorden) 
Dato 22. - 23. august 
Vi mødes kl. 10 på P-pladsen adresse: Dybsøvejen 62, 4750 Lundby.  
Det er en græsparkering 200 m. fra stranden, så kajakvogn er en god idé.  
Her pakker vi kajakkerne og trækker dem ned til vandet. 
Om turen: 
Du skal selv sørge for kajak og udstyr inkl. Kajakvogn. Du har mulighed for at booke en 
klubkajak. 



Vi ror til Shelter og teltpladsen og sætter lejren op https://udinaturen.dk/shelter/4676. 
Vi spiser frokost inden vi ror ud og hilser på alle sælerne. 
Du skal selv medbringe: Kajak, pagaj, kajakvogn, redningsvest, spraydeck, pagajflyder og 
pumpe. 
Telt, udstyr til overnatning, mad, vand til to dage, og kogegrej. Du kan evt. gå sammen 
med en kajakven omkring madlavning. 
Søndag pakker vi kajakkerne og hvis vejr og vind er gunstige ror vi rundt om 
Knudshovedodde og derefter hjem til bilerne. Vi indtager frokost undervejs og der vil blive 
lagt pauser ind. 
Niveau: Du skal kunne ro ca. 30 km. med indlagte pauser og op til 6 m/s vind i åbent vand. 
Hvis du har nogle spørgsmål om turen, kan du kontakte Tine: 20675781 eller Malou: 
21731110 
 

Klubkajakker er kun til brug for medlemmer af Hammerkrogens 
Kajakklub. 
Hvis du har venner der er interesseret i en prøvetur, skal det ske efter aftale og ledsagelse 
af en af klubbens instruktører. 
 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Bestyrelsen 

 

 

  

 

 

 


