
Aktivitetskalender 2021 
Hver torsdag Kl. 09:30 

 
Torsdagssejlads 
Mødested ved klubhuset. 

Lørdag den 06-03 
Søndag den 07-03 

Kl. 10:00 Pagaj-Weekend 
Hvis du ikke har en pagaj, er det her du kan få hjælp og 
vejledning til at få den lavet. 
Du er velkommen, hvis du vil lave endnu en pagaj til 
samlingen. 

Lørdag den 13-03 
Søndag den 14-03 
 

Kl. 10:00 Pagaj-Weekend 
Hvis du ikke har en pagaj, er det her du kan få hjælp og 
vejledning til at få den lavet. 
Du er velkommen, hvis du vil lave endnu en pagaj til 
samlingen. 

Tirsdag den 30-03 Kl. 19:00 Generalforsamling. 
Tirsdag den 04-05 Kl. 18:30 Første aftensejlads. 

Vi mødes ved klubhuset, så vi er klar til at køre kl. 18:30. 
Søndag den 06-06 Kl. 09:30 Lang søndagssejlads. 

Mødested ved klubhuset. 
Søndag den 20-06 Kl. 10:00 Legedag/genopfriskning af øvelserne til Malik-prøven. 

Mødested ved klubhuset. 
Der vil være mulighed for at øve grønlændervending 
samt øvelser til Malik-prøven. 
Hvis vejret tillader vil vi lave sankthansbål om aftenen. 

Lørdag den 03-07 
Søndag den 04-07 

Tidspunkt 
aftales nærmere 

Weekendtur. 
Mødested aftales nærmere. 
Du skal have Malik-prøven for at deltage. 

Tirsdag den 07-07 Kl.18:30 Tirsdagssejlads. 
Der er mulighed for ikke medlemmer at prøve en kajak. 

Søndag den 25-07 Kl.10:00 Legedag/genopfriskning af øvelserne til Malik-prøven 
Mødested ved klubhuset 
Der vil være mulighed for at øve grønlændervending 
samt øvelser til Malik-prøven 

Søndag den 01-08 Kl. 09:30 Lang sejlads. 
Mandag den 16-08 
Søndag den 22-08 

 Weekendtur til Venø 
Snak med Birthe om turen og eventuel booking af 
overnatning 

Søndag den 05-09 Kl. 09:30 Lang sejlads. 
Tirsdag den 07-09 Kl. 19:00 Introduktionsaften. 

Vi starter altid byggesæsonen med en introduktionsaften 
for nye byggere. Der vil blive fortalt om klubben, om 
nødvendigt værktøj m.m. 
Alle er velkommen. 

Tirsdag den 15-09 Kl. 19:00 Byggestart. 
Søndag den 12-09 Kl. 09:30 Søndagssejladserne starter. 
Fredag den 03-12 Kl. 18:00 Julefest. 
Mandag den 13-12 Tidspunkt 

aftales nærmere 
Luciasejlads. 
Mødested aftales senere. 

Torsdag den 31-12 Kl. 10:00 Nytårskur. 
Mødested ved Dyreborg Skov i madpakkehuset. 

 
Det er en noget amputeret aktivitetskalender for 2021, som desværre skal ses i lyset af 
coronasituationen. 
 
Specielt skal I lægge mærke til pagajweekender og generalforsamling. Det er meget 
sandsynligt, at de ikke kan afholdes på disse datoer. 
 
Som I også kan se, er der ingen dato for søsætning og undervisning. Det skyldes, at der p.t. 
er lukket i klubhuset for byggeri, så vi kan ikke sige hvornår kajakkerne er færdige. Men 
selvfølgelig bliver der en søsætning og dåb, samt undervisning, men datoerne må vente. 
 
Der er også mange andre aktiviteter, der endnu ikke er datosat, det kommer så snart det er 
muligt og forsvarligt. 


