
 
Foreningsnyt nr. 6. november 2013 
 
Vintersæsonen  
Vi har nu taget hjul på vintersæsonen, hvor vi træner for egen drift og uden instruktør. Jeg skulle hilse og sige det er 
fortsat lige pragtfuld her ude i naturen – selv om blæsten rusker godt i trækronerne indimellem og ”duggen” til tider 
falder lidt tæt. – så er der nu ikke noget så rart som at dyrke motion i den frie natur.  Så hvis der skal trænes op til 
vinterferien og gøres klar til juleflæsket, så kom ud og nyd træningen sammen med den hårde elite der holder ved, 
trods regn og rusk.     
 
Apropos den seneste orkan, så har guderne holdt en beskyttende hånd over vores Sheltere i Bildsø skov, idet 3 store 
træer har lagt sig ned lige op ad Shelteren. Tilsyneladende er den sluppet helskinnet fra medfarten. Men det kan vi 
først rigtigt se når træerne er fjernet. 
 
 

   
 
 
 
 
 
Julegåtur; 
Da jeg de næste 3 uger drager på en lille smuttut over Atlanten, så vil jeg lige i god tid lige erindre om den 
traditionsrige julegåtur med gratis Gløgg og æbleskiver, som i år er berammet til søndag den 1. december kl. 10.30. 
Så husk nu at sætte kryds i kalenderen. Vi kan jo håbe på at det bliver lige så flot et vintervejr som sidste år. – Som 
det fremgår af foto kollagen nedenfor. 
 



 
 
 Gå og Kajaktur til Bisserup/Holsteinsborg den 6. oktober: 
Havde stor tilslutning af kajak roer – men ingen til gåholdet. Det skulle dog vise sig at kajakroerne både måtte agere 
kajakroer og gåhold. I det vandstanden i farvandet var så lavvandet at vi flere steder måtte gå med kajakerne. 

       
 
Trods stort mandefald i dagen op til, så blev vi trods alt 7 glade og ihærdige kajakroere som nød en helt fantastik 
efterårsdag med høj sol og tørvejr. 

       
De bedste hilsner 
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