11. marts 2017

NYHEDSBREV, MARTS 2017
Fra Bestyrelsen
Vi er nu godt inde i det nye år og forberedelserne til den forestående sæson er i gang.
Årets første begivenhed i klubben var generalforsamlingen den 26. januar. Den nye bestyrelse har konstitueret sig og oplysningerne er
opdateret på hjemmesiden. Ny i bestyrelsen
er Tina Hennings, og Amanda Bundgård er
stadig næstformand - vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.
Fra sæsonen 2016
De fleste pokaler fra sæsonen 2016 er blevet
uddelt, og vi sender et tillykke til modtagerne:
Handicap pokalen: Christian Gert Jørgensen.
Handicap pokalen, kvinder: Ditte Krogh Bak.
Årets begynder: Peter Hedegaard, 295 km.
Herre Junior og Senior: Morten Eld, 2.047 km.
Dame Senior: Ditte Krogh Bak, 2.927 km.
Pige U16/U18: Charlotte Rosén, 22 km
Drenge U16: Rasmus Nyhus Hertz, 195 km
Yngste, U14: Benedicte Vosegaard, 521 km
Børn, U10 og U12: Maren Færch, 301 km
Desuden opsættes følgende plaketter:
Ditte Krogh Bak:
2927 km
Trine Maria Roesgaard Færch:
1.354 km
Morten Eld:
2.047 km
Per Markociejski:
1.739 km

Der bliver igen i år et begynderhold i maj og et
i juni. Tidsplanerne ligger på hjemmesiden
under ”downloads”.
Der bliver desuden indkaldt til møde for de
der vil hjælpe med at instruere de nye. Hold
øje med opslag.
Kursus for instruktører
Som sidste år afholder vi et kursus for de der
ønsker at være instruktører. Vi inviterer de
andre ÅKS-klubber til at deltage så vi kan lære
af hinandens erfaringer. Kurset vil foregå på
Brabrand Rostadion 20. og 21. maj. Lørdag kl.
9-21 og søndag kl. 9-16. Rita er underviser og
der er 12 pladser på kurset. Kurset er et DKF
Instruktør1-kursus.



FORÅRS-ARBEJDSDAG, LØRDAG 1. APRIL KL. 9-14



INFORMATIONSMØDE FOR NYE
ROERE, TORSDAG 20. APRIL KL.
19



STANDERHEJSNING, LØRDAG
29. APRIL KL. 10



INSTRUKTØR1 KURSUS, 20.21. MAJ

Eneste forudsætning er at man er friroet og
interesseret i at bidrage på de nye hold. Kontakt Anne Mette.
Arbejdsdage - og andre opgaver
Følgende er planlagt allerede nu og vi starter
med lørdag den 1. april, hvor vi skal arbejde
ude og inde samt klargøre kajakkerne til sæsonstart. Vi arbejder fra 9-14 og slutter selvfølgelig med frokost. Vi kan også tage en fælles
tur på vandet når arbejdet er ovre.

Der bliver reparationsdage den anden mandag
i måneden kl. 16-19 i hele sæsonen og til
Standerhejsning
efteråret er der igen arbejdsdag søndag den 8.
Standeren hejses lørdag den 29. april kl. 10.
oktober kl. 9-14.
Som vanligt starter vi med at synge flag og
stander til tops og bagefter er der brunch og Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at nøglesyalm hygge. Alle - også sæsonens nye - er vel- stemet bliver udskiftet til et elektronisk system og ved samme lejlighed bliver der sat
kommen.
nye porte i bådhuset. Disse opgaver udføres
Årets begyndere - og instruktører
dog ikke på arbejdsdagene.
Søndag 5. marts var der informationsmøde for
årets nye roere. Der er pt. ikke fyldt op på
Vi ses i klubben!
begynderholdene så vi holder et nyt infomøde
torsdag den 20. april kl. 19.

Kajakaktiviteter før sæsonstart
Havneræs i Aarhus
Søndag den 2. april er vi medarrangør af havneræs på Brabrand Sø. Vi håber at mange vil
komme og deltage, og med sidste tilmelding
onsdagen før kan man endda tjekke vejrudsigten før man melder sig på. Tilmelding i klubben
eller på facebook.

Vigtige datoer

Forårstur til Silkeborg
22.-23. april er der fællestur til Silkeborg med
overnatning på vandrehjemmet. MKC er arrangør og hold øje med opslag i klubben og på
nettet når vi nærmer os.

Kajakture


FORÅRSTUR TIL SILKEORG, 22.
-23. APRIL 2017

Løb og stævner


HAVNERÆS, 2. APRIL, AARHUS

