
Byggeriet 2009. 

Lørdag d. 21. marts - Oprydning: 

Jens Lisby og CO har ryddet op i sivområdet, sådan at der er gjort klar til, at brobyggeriet 

kan gå i gang. 

Oprydningen omfattede en hel del gammelt have affald, en sunket robåd, rester af den 

gamle bro og rydning af siv. 

Fredag/lørdag d. 27. & 28. marts - Montering af sider og gulv: 

I løbet af ugen har tømreren opsat skelettet til kajakhuset. Vi skulle så selv slå brædder 

på siderne samt lægge gulv.  

Vi påbegyndte arbejdet fredag kl. 14 og lørdag kl. 15 var projektet fuldført. 

 

 Klik på billedet.                Klik på billedet.           

Skærtorsdag d. 9. april - Opsætning af kajakstativ: 

 Vi havde i løbet af ugen fået skaffet materialerne, så vi Skærtorsdag kunne konstruer 

kajakstativet. Vi får plads til 20-24 kajakker i vores nye kajakhus. 

Det eneste tømreren mangler på huset er at lægge tag og monterer vores nye kodelås. 

 

Klik på billedet.                Klik på billedet.  

Søndag d. 19. april - Bro ved gl. klubhus. 

Broen ved den vores klubhus på Skivevej 2A er lagt ud og sivene er fjernet ved siderne - 

Det nåede vi også lige! 

Så nu kan man tage sig en tur herfra i det gode forårsvejr, indtil vores nye faciliteter på 

Skivevej 42 er klar midt i maj. 

  

 Klik på billedet.  

Fredag d. 19. april - Kajakhus er færdig. 

Kajakhuset er færdig og vi kan gå i gang med indretningen. 

  

 Klik på billedet.  

Onsdag d. 30. april - Flydebroen er bestilt. 

Vi har bestil vores nye flydebro ved NBC Marine. Sammen med flydebroen har Sunds 

GF/Motion bestilt en badestige.  
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Den nye flydebro har en flydehøjde på kun 20 cm, hvilket gør ind- og udstigning af 

kajakkerne lettere. Endvidere er flydebroen monteret med ekstra flydeblokke, så den får 

den helt rigtige stabilitet. 

Landgangsbroen mellem den faste bro og flydebroen monteres uden trin. Yderst 

forankres flydebroen med kæder, så vi slipper for stolper. 

Så nu venter vi på at flydebroen bliver leveret fra Sverige. 

  

 Klik på billedet.  

Fredag d. 1. maj - Indretning af Kajakhus. 

Opsætning af bøjlestænger, knager, reol, etc. til ophængning af svømmeveste, pagajer, 

spraydeck, pagajflydere, kajakvogne og andet udstyr. 

Bjarne Rysbjerg kom med 2 nye kajakvogne som han har lavet. 

Kajakhuset er nu helt færdig og klar til indflytning af kajakker og udstyr - Vi mangler dog 

nedgravning af regnvandsfaskiner og en skrivepult. 

Der er sat kodelås og kodehængelås på det kajakhus, så hvis I kommer forbi og gerne vil 

kikke ind, så er koden den samme som til vores nuværende klubhus - Dog skal når I 

indtaster koden i kodelåsen til døren, afslutte med * eller vente ca. 5 sekunder til 

kodelåsen "bipper" og lyser grønt.  

Sunds GF/Motion er i fuld gang, med at anlægge den faste bro ud igennem siv området 

og den tager retning ud mod søen - Så her er der også gang i den. 

 

 

 

 

Klik på billedet.  

Søndag d. 3. Maj - Den fast bro. 

Sunds GF/Motion har færdiggjort brofagene og har lagt dem ud her i weekenden. Så der 
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er virkelig sket noget - Godt gået. 

Status mandag d. 4. maj er at der kun mangler 3 meter ude i søen og en opgangsstykke 

på ca. 5 meter på land. 

Når den faste bro er færdig, monterer vi for enden af denne en flydebro (se tegning 

ovenfor), hvilket er planlagt til søndag d. 17. maj. 

 

 

 

 

 Klik på billedet.  

Weekenden d. 16./17. maj - Den faste bro og flydebroen er på plads. 

Lørdag færdiggjorde Sunds GF/Motion den faste bro. Vi fik flydebroen leveret fra Sverige. 

Fik den samlet og gjort klar. 

Søndag eftermiddag monterede vi flydebroen for enden af den faste bro. 

Vi mangler forsat nogle detaljer, men det hele er funktionelt til vores 30 introkursister de 

kommende 2 uger. 

Jeg er i gang med at få billeder fra selve monteringsarbejdet, som er et helt kapitel for 

sig. Og hvor mange har ydet en kanon indsats, for at det lykkedes. 

Men her har I billeder af det færdige broprojekt. Foreløbig en rigtig stor tak til alle - godt 

gået. 
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 Klik på billedet.  
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