4. MAJ 2018

NYHEDSBREV, MAJ 2018
Fra Bestyrelsen
Standeren er hejst og det er officielt kajaksæson fra 1. maj. Der kommer mange aktiviteter i løbet at sæsonen, og bestyrelsen vil
især pege på lokale arrangementer, som vi
håber rigtig mange medlemmer vil tage del i:
klubaftener, ÅM x 2 og turen til Møgelø.
Der bliver helt sikkert arrangeret flere ture,
stævner og løb end de der nævnes her, så
hold øje med opslagstavlen i klubben, rokort
og kom til klubaften, hvor der ofte sker planlægning.
Begynderholdene og km-roning
I år har vi to begynderhold - et i maj og et i
juni. Maj-holdet er startet 28. april mens juni
-holdet starter 2. juni. I alt kommer der 25
nye kajakroere.
Efter kurserne er der brug for km-roning og
et par instruktører eller garvede roere til at
hjælpe hver gang. Meld gerne hvis du har
lyst til at være rovagt og stå for vurdering af
vind, vejr og rotur, ligesom alle andre medlemmer, der vil ha’ selskab på turen, også er
velkommen til km-roningen.
Nyt nøglesystem - fortsat
Det nye elektroniske nøglesystem er ikke
klar til brug endnu. Enkelte har fået brikker
udleveret, og disse kan bruges til hoveddø-

ren i klubhuset., men man kan også bruge
sin nuværende nøgle, der i øvrigt skal bruges
til bådrummene.
Skal man i værkstedet, skuret eller i det lille
bådannex skal man bruge den nøgle, der
hænger på opslagstavlen. Disse døre har fået
nye cylindre. Pas godt på den nøgle!
Når låsesystemet virker slår vi et nyt tidspunkt op for afhentning af nøglebrikker, og
nyheden kommer på hjemmesiden, facebook og på mail.
Medlemsmøde - juni
Generalforsamlingen afsatte 20.000 kr. til
klubaktiviteter - og de penge skal bruges!
For at få en masse ideer frem og finde ud af
hvordan vi får aktiviteterne op at stå, er der
medlemsmøde fredag 1. juni. Vi sammensætter en hyggelig aften med rotur, medlemsmøde og fællesspisning, som klubben
står for.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og hold
øje med et mere præcist opslag ca. midt i
maj.

Kajakture
•

DAGSTUR FOR BEGYNDERE OG
ANDRE - 26. MAJ

•

DAGSTUR FOR BEGYNDERE OG
ANDRE - 24. JUNI

•

SOMMERTUR, SVERIGE - 14.21. JULI

•

MØGEL - 10.-12. AUGUST

•

HOLMENS 18.-19. AUGUST
(UNGDOM)

Løb og stævner
•

PARADISLØBET - 6. MAJ

•

RANDERS MARATON - 27. MAJ

•

RY MIX MARATON - JUNI

•

ÅM, BRABRAND - 25. AUGUST

•

TOUR DE GUDENÅ - 8. SEPT

•

ÅM MARATON - 15. SEPTEMBER

Håber alle får en god sæson. Tag godt imod
de nye i klubben og pas på hinanden!

Sæsonaktiviteter
Klubaften
Onsdage holder vi klubaften. Der er fællesspisning kl. ca. 19.30, og vi skiftes til at lave
mad. Før spisningen er der som altid mulighed for at deltage i handicap, hvor første
start er kl. 18.30 og første gang er udskudt til
9. maj på grund af bølgerne.
I år vil vi opfordre til at man deltager i kmroning kl. ca. 18, hvis man ikke er til ræs. På
den måde er det selskab og hygge til kmroning. Det er en oplagt mulighed for at
komme på vandet, lære nye at kende og
høre hvad der ellers sker i klubben.
Nyt ro-vand
Der er jævnligt opslag om kajakløb på søer,
åer eller andre kyststrækninger. Har man lyst
til at prøve noget andet ro-vand er det op-

lagt at tage med - enten for at deltage i løbet
eller for at ro en tur samtidig med løbet.
Hold øje med opslag, så samkørsel kan koordineres.
Sommerturen
- går i år til Sverige fra 14. til 21. juli. Til klubaften 16. maj er der infomøde om turen kl.
ca. 20 - efter spisningen. Det er ikke forpligtende at komme til mødet.
ÅM x 2
ÅM er vores uhøjtidelige lokale mesterskaber, hvor vi sammen med naboklubberne
dyster mod hinanden. Begyndere mod begyndere, motionister mod motionister og
kaproere mod kaproere. Jo flere vi er jo hyggeligere - hold øje med opslag og tilmelding.

Arbejdsdage
•

MANDAG 7. MAJ KL. 16-19

•

MANDAG 4. JUNI KL. 16-19

•

MANDAG 2. JULI KL. 16-19

•

MANDAG 6. AUGUST KL. 1619

•

MANDAG 3. SEPTEMBER KL.
16-19

•

SØNDAG 7. OKTOBER KL. 913

