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Hanne i glidende fart
Svømmesæsonen er startet, og første gang d.
6. oktober var der ca. 15 i bassinet.
Vi har hængt 2 kajakker+ pagajer op i hallen
og der står en kasse med veste, paddlefloats,
skørter og fodline, så du kan bare øve dig.

en ny line. Vi andre sang og heppede. Og så
var der ellers både varmet og dækket op til en
herrlig omgang
Skipperlabskovs
med rugbrød,
purløgssmør,
sennep og rødbeder til. Desserten
var Nielses
smagfulde æblekage og kagen til
kaffen havde
Randi bagt – det
var en skøn chokoroulade.

Husk at få betalt – Jer der ikke allerede har
gjort det – Inden 1. november med 450.- kr
til: Nordea reg. 0654 kt.6545737505.
Prisen dækker hele sæsonen på 10 timer før
og 14 timer efter nytår + 3 timer lørdag d.
28.marts – 15.
Klubben betaler for halleje og livredder 304.kr i timen, så budgettet løber rundt hvis der er
tilmeldt 18 tilmeldte til svømning.

Kirsten uddelte rodiplomer til Hans og sig
selv, fordi de havde roet over 500 km siden
sidste standerstrygning. Længst roende herre
var Hans og ditto kvinde Kirsten – de er
begge kommet på vores plaketter med et graveret skilt. Tillykke og klapsalver til de 2
gæve roere.
Årets sidste fællestur
Lørdag d. 4 oktober var vejret flot til en tur
rundt om Hammeren fra Sæne havn til Sandvig og tilbage. Vi var 6 der deltog.

Hans Jørgen i en lille pause
Standerstrygning. Lørdag d. 25. Oktober
Vi var 15 der i det grå og svindende lys, med
en frisk sydvestenvind strøg flaget og hejste
vindposen op. Det var Kim der fik æren denne
gang, og han forsynede også flagstangen med

Kirsten
Og
Harriet
Runder
indsejling
til Sæne
havn

Birgit på stykket med helt fladt vand.
Der var 4 der efter frokosthvil fortsatte ned til
Vangpieren og tilbage til Sæne.

Kano & Kajak og vi kan som klub udstede
EPP 2 beviser og deltage i diverse uddannelsesforløb. Kontingentet til DKF ville for en
klub af vores størrelse fremover være på ca
4.500. - kr.
Vi mener, at vi er godt nok dækket ind af vores medlemskab af DGI, som også tilbyder
kurser inden for kajaksporten, support til foreningerne, forsikring og i øvrigt har mere indflydelse ift foreningsliv/ kommunalpolitik. Vi
kan ikke gennem DGI udstede EPP beviser,
men Havkajakroer 1 beviser, der indholdsmæssigt svare til EPP 2. Og foreningskontingentet er langt mindre – 10 kr. pr medlem.

NYE MEDLLEMMER

Har du krydset af i kalenderen ?
d. 6. december kl. 17-?
Det bliver festligt og fornøjeligt med sammenskudsgilde og fælles sang og sjov.
Du kan tilmelde dig hos Kirsten Westerdahl
på rekruse@gmail.com eller mobil 25566013.
Kirsten sørger for at fordele madplanen så alle
har noget med til fælles menuen.
Lagunesagen – løbende nyt.
Arbejdsgruppen holdt møde d. 1. oktober
mhp. forberedelse til en lille workshop om
fondssøgningsstrategier, som Rikke har stablet på benene, d. 13. november. Vi har sendt
vores oplæg til Rikke og Gugga (kommunearkitekt). Vores behov for sparring går mest i
retning af hvilken strategi vi skal lægge for at
komme videre.
Dansk Kano og Kajakforbund
Bestyrelsen har besluttet, at vi udmelder os af
DKF. Vi har haft et gratis medlemskab i 2 år
– haft 4 medlemmer på EPP 3 kursus – alle
medlemmer har modtaget medlemsbladet

Vi vil godt opfordre alle medlemmer til at slå
et lille slag for at klubben kan få nye medlemmer. Selvom interessen for kajaksporten er
stigende, mærker vi det ikke på vores medlemsantal.
Hvis du kender nogen, der gerne vil i gang, så
bed dem kigge på vores hjemmeside, og fortæl dem om klubben og dens herligheder. Vilkårene for at være aktivt medlem er, at man
skal gennemgå vores kursus, eller kunne
fremvise bevis for andet relevant kursus smat
er over 18 år. Støttemedlemsskab kræver ingen kursus.
Aktivitetskalender
November
Man d. 3-10-17-24. Svømning
Tord. 20. Bestyrelsesmøde
December
Man d. 1-8-15. Svømning
Lør d. 6. Julefrokost kl. 17-?

