Nyttige adresser og telefonnumre:
Klubbens adresse
Kajakklubben Skjold
Fortevej 114 B
8240 Risskov
86 17 52 23

Børn fra 10 til 18 år
Anne Mette Nielsen
3062 2733
amn@newmail.dk

Formand

Nøglebestyrer
Gitte Dahm
4243 1945
mail@gida.dk

Anne Mette Nielsen
Tordenskjoldsgade 77 4.tv
8200 Århus N
3062 2733
amn@newmail.dk

Kasserer
Viggo Munk
Ivigtutvej 1
8200 Århus N
8616 4096
viggo.munk@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Thomas Stagaard Jensen
2178 8453
stagaard@live.dk

2016
Information om
Kajakklubben Skjold

Bestyrelsesmedlem
Ib Lindner
2015 5309
ib.lindner@mail.tdcadsl.dk
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Mathiassen
8674 0143
lisbeth@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem
Amanda Bundgaard
2046 3466
ammagabu@yahoo.dk

Klubbens gironummer
+01 501 35 26
Skjolds internetadresse
www.kajakklubben-skjold.dk
Kontingenter (pr. år):
Voksne aktive
Børn under 15 år
Ungdom 15 – 18 år
Passive
Gæstemedlemmer
Kursusgebyr for voksne

1200,450,650,100,600,500,-

Om kajakklubben
Kajakklubben Skjold finder du på en af Århus' allerbedste
adresser ved Bellevue i Risskov. Her har klubben ligget siden
1934.
Klubben har ca. 240 medlemmer, og råder over godt 50
kajakker — enere, toere og en enkelt firer.
Aktiviteterne
Hvert år arrangeres masser af ture, og der er rig mulighed for at
deltage i stævner rundt om i landet. Sommeren igennem
afvikles handikaproning, hvor klubbens medlemmer dyster mod
hinanden.
Desuden kan klubbens medlemmer benytte sig af faciliteterne
på Brabrand Rostadion til daglig træning.
Om vinteren kan du ud over at ro, frit styrketræne i klubben.
Krav til roerne og klubbens medlemmer
I Skjold lægger vi vægt på sikkerhed. Derfor skal du skal bl.a.
aflægge en svømmeprøve i havet og i svømmehal. Ud over
svømmeprøven skal du aflægge en kæntrings- og
makkerhjælpsprøve.
For at ro kajak er det et krav, at du ikke lider af sygdomme, der
kan gøre roningen farlig.
I Skjold er det medlemmerne, der varetager alt arbejdet omkring
klubben. Arbejdet er frivilligt, og vi ønsker, at du som medlem
også vil bidrage til klubbens aktiviteter.

Vokseninstruktion
Hvert år afholder klubben begynderinstruktion for voksne der
ønsker en grundig indføring i kajakroning.

Se mere på Skjolds hjemmeside under bliv medlem.
Kajakklubben på Internettet
Alle vore kontaktpersoner kan kontaktes via e-mail og klubben
findes på internetadressen: www.kajakklubben-skjold.dk
Du altid velkommen til at henvende dig hvis du har spørgsmål.

Fra andre DKF- klubber
Det er klubbens politik, at personer, der i forvejen er
medlemmer af en klub under DKF, frit kan blive medlem i Skjold
mod forvisning af bevis fra tidligere klub samt eventuelt aflægge
de prøver, som Skjold stiller krav om. Det forudsættes at man
har roet tur- eller kapkajak.
Gæstemedlemmer
Hvis man er friroet og aktivt medlem i en anden kajakklub under
Dansk Kano- og Kajakforbund, kan man tegne sig for et
gæstemedlemskab.
Gæstemedlemmer må ikke opbevare udstyr i klubben, og de
har ikke stemmeret på klubbens møder.
Børne- og ungdomsholdet fra 10 til 18 år.
I Skjold har vi et børne- og ungdomshold for de unge mellem 11
og 18 år. De ror hver tirsdag fra kl. 17.45 til kl. ca. 20.30.
Se mere på Skjolds hjemmeside under Børn og unge.

Optagelsesprocedure for voksne begyndere
Du tilmelder dig informationsmødet den første søndag i marts kl.
10 ved at klippe denne kolonne af og sende den til:
Anne Mette Nielsen, Tordenskjoldsgade 77 4.tv, 8200 Århus N
eller maile oplysningerne til amn@newmail.dk.
Vi har brug for: navn, adresse, fødselsdato, telefon nr. og
mailadresse.
Du kan kun blive optaget ved at møde personligt op til
informationsmødet. På mødet bliver der informeret om årets
instruktionsforløb hvorefter du kan tilmelde dig kurset, hvis du
ønsker optagelse.
Jo tidligere vi modtager din tilmelding til informationsmødet
jo højere står du på årets optagelsesliste.
Optagelse på begynderholdet sker på informationsmødet.
De, som efter informationen stadig er interesserede i at blive
medlem af Skjold udfylder og afleverer en indmeldelsesblanket.
Ud fra tilmelding og fremmøde til informationsmødet vil et antal
personer blive tilbudt medlemskab. Vi kan tilsidesætte tilmeldingsrækkefølgen af hensynet til en afbalanceret medlemsskare
mht. alder og køn.
Snarest efter mødet vil de optagne blive informeret pr mail, og
senest 14 dage efter skal de have indbetalt kr. 500,- for kurset til
begynderinstruktion - ellers går pladsen til den næste på listen.
Kontingent skal betales ved kursusstart.
Har du udfyldt indmeldelsesskemaet, uden at komme på hold, vil
vi gemme dit indmeldelsesskema til næste år, hvor du så står
højere på optagelseslisten. Du skal dog møde personligt frem til
informationsmødet igen næste år.

Optagelsesprocedure for voksne begyndere
Se næste spalte og HUSK!

Møder man ikke op på informationsmødet bliver man automatisk
slettet.
Navn:

Den første søndag i marts kl. 10.00 skal du møde op til
informationsmøde i klubhuset på Fortevej 114B.
NB: bag spejderhuset.

Adresse:

Husk at sætte X i din kalender. Klubben sender
ingen reminder for mødet.

Telefon nr./ Mailadresse

Formand
Anne Mette Nielsen
Januar 2016

Fødselsdato:

Modtaget (Skjold), dato:

