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Velkommen til et godt nytt år, vi jobber i disse dager med mange spennende planer for aktiviteter,
turer, treninger og arrangement og vi håper du er klar for nok et år med flotte opplevelser i kajakken.
Dette er kanskje året vi endelig kan få realisert den gamle drømmen om eget klubbhus ? Den saken
er i alle fall nå til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland og vi håper på et endelig svar på dette i
løpet av årets 3 første måneder.
Julegaven i 2014 var som dere kanskje kjenner til, en gave fra Gjensidigestiftelsen på over 1,4
milllioner kroner, øremerket nytt klubbhus. Vi kommer selvsagt til å jobbe mye med dette i det
kommende året og her vil vi selvsagt trenge din hjelp. Vi håper flest mulig vil være med å bidra
denne anledning og vil selvsagt holde dere fortløpende orientert om hvordan dette ligger an.
Fotokonkurranse, send oss dine beste bilder:
Vi har fått sponset mange flotte premier, du kan blant annet vinne et Nikon kamera, send dine bilder
til oss innen 20.2. Tema er “padleglede” – les mer her: http://stavangerkajakk.no/index.php/9hovedartikler/151-fotokonkurranse-med-flotte-premier
Faste aktiviteter i januar:
# Kajakkpolo, oppstart mandag 5.1. kl 2100 på Solborg, trening hver mandag
# Padlegøy trener tirsdag i basseng og torsdag er det styrke/kondisjonstrening
# Teknikktrening i bassenget hver fredag fra 9.1.
# Sirkeltrening hver onsdag kl 2100 på Kampen skole – åpent for alle
# Søndagstur fra Sandvigå, klar i kajakk kl 1100 hver søndag
Ledige plasser på kurs:
Grunnkurs hav 17. – 18. Januar har fortsatt noen ledige plasser, påmelding direkte på våre nettsider
Sirkeltrening:
denne er nå flyttet til Kampen skole, hver onsdag kl 2100 er det trening for deg som vil ha litt styrke
og kondisjonstrening, her er det bare å møte opp og bli med
Kajakkplasser og koder
Vi har akkurat nå ventelister på ledige båtplasser. Nytt i år er at det vil bli sendt ut faktura for disse i
slutten av januar. Eventuelt ledige plasser kan da raskere fylles opp, det vil bli lettere å skifte koder
og vi sikrer at kun betalende medlemmer har adgang til klubbens lokaler og utstyr.
Valgkomiteen starter i disse dager sitt arbeid med å finne gode kandidater til årsmøte som
avholdes 12.mars 2015.
Leder Preben Falck , medlem Kristin Hvidsten, medlem Anne Lise Fossum og varamedlem Ole
Aasvold tar imot innspill dersom du kan være aktuell for et verv eller om det er andre som du kan
tenke deg å foreslå. Innspill sendes leder av valgkomiteen på epost: preben(a)stf.no
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Grasrotandelen: du kan støtte Stavanger kajakklub på en enkel og god måte. Vi håper flest mulig
vil registrere Stavanger kajakklubb som sin grasrotmottaker. Det koster deg ikke noe og oppskriften
finner du her: http://stavangerkajakk.no/images/files/grasrot/STAVANGER_KAJAKKLUBBgrasrot.pdf
Friluftslivets år
2015 er Friluftslivets år og det kommer mange arrangement som er med å markerer dette, vi
kommer og til å stille på en del av disse og vil oppfordre flest mulig til å komme seg ut på tur i det
kommende året. Se mer på: http://www.friluftslivetsar.no/
Turprogrammet for 2013 vil bli presentert 1. Februar
Mange gode klassikere og kanskje noen nye spennende turer, følg med
Medlemsfordeler: Her finner du noen av fordelene ved å være medlem i Stavanger kajakklubb:
http://stavangerkajakk.no/index.php/om-skk/medlemsfordeler
I tillegg holder vi på med en oversikt over ulike rabattordninger for innkjøp av kajakkutstyr til våre
medlemmer, denne sendes ut i neste nyhetsbrev
Fra nettsiden:
Du finner kopi av tidligere utsendte Nyhetsbrev på vår nettside:
http://stavangerkajakk.no/index.php/om-skk/nyhetsbrev
Lyst til å prøve noe nytt og spennende, bli med på kajakkpolo:
http://stavangerkajakk.no/index.php/9-hovedartikler/137-bli-med-pa-kajakkpolo
	
  

“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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