Nyhetsbrev Stavanger kajakklubb August/September 2015
	
  

Da er sommeren over for de fleste sin del, fortsatt gode temperaturer gjør at aktiviteten er på
topp og mange padlere er ute på tur.
Vi har hatt mange kurs, turer og stevner allerede og det er kjekt å se så mange padlere i aksjon.
Nytt skjærgårdskart:
Stavanger kajakklubb har sammen med Ryfylke friluftsråd og Nordeca AS
jobbet med et nytt skjærgårdskart for vår region. Kartet er nå ferdig trykket
og medlemmer i Stavanger kajakklubb kan kjøpe dette for kun kr 200,-.
Skjærgårdskartet er et opplevelseskart for kystnære friluftsaktiviteter. Du
finner blant annet et hefte med informasjon om stiene langs kysten,
padlevett, turmål, padlemål, tilrettelagte områder for friluftsliv, servicetilbud
og offentlig kommunikasjon i skjærgården.
Kartet i målestokk 1:25 000 og er trykket på Tyvek® - et slitesterkt
plastfibermateriale som tåler vann og er vanskelig å rive i stykker.
Ta kontant med daglig leder Kalle Eide, hvis du vil ha et eksemplar. Ring gjerne 90588513 eller
send en epost til dagligleder@stavangerkajakk.no

Hva skjer fremover:
# Padleskole for barn/ungdom: vi starter opp et nytt tilbud for barn og
ungdom, på tirsdager fremover kan de fra 6. – 10. klasse være med og
lære å padle kajakk på Stokkavannet, samt at det blir mye lek og moro.
Oppstart 1.9. og påmelding snarest til: kursadmin@stavangerkajakk.no
Les mer her: http://stavangerkajakk.no/index.php/9-hovedartikler/188padleskole-for-barn-og-ungdom
# Mandagspadling: flattvannstrening for voksne hver mandag kl 1800 på
Stokkavannet for de som vil padle litt raskere kajakker og få litt fart på
kroppen. Det er både surfski og andre kajakker til utlån, så her er det bare å møte opp.
# Introduksjonskurs på flattvann: Kurset du trenger for å komme igang med padling på
Stokkavannet. Nye kurs er satt opp her: http://stavangerkajakk.no/index.php/kurs/kommendekurs

# Turer:
Det er mange turer i september og her er overnattingsturene:
Nybegynnertur til Eiavannet

: 12. – 13. September

Tur til Skjoldastraumen – Habn lagune

: 19. – 20. September

Grilltur til Åmøy

: 26. – 27. September

God – mat tur

: 3. – 4. oktober

Du finner et eget punkt på vår nettside som heter Turer, her finner du beskrivelser av kommende
turer samt tidligere turer som har vært arrangert. I tillegg finner du nye Turmål som legges ut
hver uke.
Turmål: vi legger ut nye turmål på vår nettside hver uke og her kan du gjerne bidra med dine
tips. Ta et bilde og send til oss, så er du med i trekningen av flotte premier. Du kan og dele bildet
med oss på vår facebookside www.facebook.com/stavangerkajakklubb eller merke det med
#stavangerkajakk på Instagram.

Kalender: her finner du oversikt over alle våre aktiviteter:
http://stavangerkajakk.no/index.php/kalender
Hjelp !!
Vi trenger hjelp til følgende dager/oppgaver og håper noen av dere kan sette av litt tid til å bidra:
ü Rennesøydagen 29. august
ü Åpen dag Fjøløy 1. september
ü Miljøsøndag 20. September
Sjekk gjerne ut denne Dugnadsgruppen: https://www.facebook.com/groups/102193523460133/
Neste nyhetsbrev kommer september/oktober, meld gjerne inn saker

“Send gjerne dette nyhetsbrevet videre til andre som du tror kan ha glede og nytte av
det.”
Nettside: www.stavangerkajakk.no

Facebookside: www.facebook.com/stavangerkajakklubb

Instagram #stavangerkajakk

Twitter #stavangerkajakk
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