31. maj 2019

NYHEDSBREV, maj 2019
Fra Bestyrelsen
Tak for sidst til alle de glade gæster, der var
med til at fejre Skjolds 85 års fødselsdag. Vi
håber, at endnu flere medlemmer vil deltage
når der arrangeres grill-aften o. lign. i løbet af
sommeren - fx kommer der højest sandsynligt en slags cocktail-fredag, så hold øje med
opslag på hjemmeside, facebook, rokort, på
opslagstavlen…

Distancerne er 200 m, 500 m og 5000 m både for K1 og K2. Der er ingen tvang til at
deltage i alle løb.
Alle der har lyst kan deltage, og alternativt
kan der være brug for hjælp bl.a. i motorbåd,
til tidtagning og servering af mad fx.
Tilmelding på opslag i klubben. Vil man i stedet hjælpe kan man spørge Carsten Buus
eller Anne Mette.

Kajakreparationer, torsdag 13. juni kl. 16-19
Det kan ikke undgås at kajakkerne bliver ska- Surfski kajakker
det selvom vi passer på dem, og så skal der Skjold har lånt to surfski kajakker af DKF i en
periode. Kajakkerne er særlig velegnet til
gang i værkstedet.
bølger, da de ikke bliver fyldt med vand.
Nogle medlemmer bruger mange timer på at
reparere større og mindre skader, og de vil Surfski kajakkerne ligger i bådrummet nærgerne undervise de, der har udtryk ønske om mest værkstedet. Mere information findes
på opslagstavlen ved rokort. Tjek informatioat lære at reparere en skade.
nen før du tager dem ud.
Vi holder derfor en reparationsdag, hvor alle
kan deltage uanset erfaring. Erfarne repara- Kajakkerne findes i rokort som: DKF1 og
tører vil ha’ det store overblik, så vi andre DKF2.
kan blive sat i gang og få hjælp til arbejdet.
Sommertur - uge 29
Det er vigtigt, at vi alle kan vurdere en skade, I år går turen til Priepert i Tyskland. Er du
men ikke nødvendigt, at alle kan udføre store interesseret i at komme med eller bare nysgerrig for at høre mere, holdes et informatireparationer.
onsmøde onsdag 12. juni kl. 20.00.
Kom og vær med torsdag 13. juni fra kl. 16 til
ca. 19. Vi slutter reparationsdagen med Ny hjemmeside
Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside,
aftensmad. Alle medlemmer er velkommen.
som skal erstatte den nuværende. Den eksiKlubtur til Svejbæk - 15.-16. juni
sterende side har mange år på bagen, og der
Tjek opslaget i klubben, hvor du også kan
er sider, som ikke længere kan opdateres.
melde dig på.
Vi arbejder på, at indarbejde en kalender,
Der er allerede reserveret kajakker til turen
der er mere overskuelig samt en liste med de
men, da det primært er en begyndertur er
næste arrangementer.
deltagerne fra begynderhold førstevælgere
til kajakkerne. Håber der er forståelse for Har du ønsker eller forslag er du velkommen
denne prioritering, da vi har mange gode til at komme med dem.
både på de enkelte niveauer, og det også er
Hjertestarter
muligt at bytte rundt eller tage en K2 i løbet
Skjold har gennem DKF og med støtte fra
af weekenden.
Tryg-fonden erhvervet en hjertestarter. Den
bliver hængt op i løbet af juni måned, og der
DM master sprint - 16. juni
Er du 35 år eller ældre, er du kvalificeret til at kommer særskilt information ud når den er
ophængt.
være med til DM i sprint for masters roere.
Stævnet foregår på Brabrand Rostadion søndag 16. juni, og der kommer deltagere fra
God sommer :)
hele landet.
Bestyrelsen
Man ror mod jævnaldrende i klasser med 5
årgange: 35-39 år, 40-44 osv. til +80.

Kajakture
•

BEGYNDERTUR 13.-15. JUNI

•

SOMMERTUR, TYSKLAND - UGE
29 (INFORMATIONSMØDE 12.
JUNI KL. 20)

•

MØGELØ - 9.-11. AUGUST

•

UNGDOMSTUR, HOLMENS I RY
- 17.-18. AUGUST

Løb og stævner
•

DM MASTERS SPRINT, BRABRAND - 16. JUNI

•

ÅM, BRABRAND - 24. AUGUST
NB! NYT KONCEPT

•

TOUR DE GUDENÅ - 7. SEPTEMBER

•

ÅM, BUGTEN - 28. SEPTEMBER

Vigtige datoer
•

REPARATIONSDAG, 13. JUNI
KL. 16-19

•

STANDERSTRYGNING, SØNDAG
30. SEPTEMBER

•

ARBEJDSDAG, 6. OKTOBER KL
9-13

•

GENERALFORSAMLING, TORSDAG 30. JANUAR 2020

