Medlemsbrev fra Stavanger Kajakklubb
I Stavanger kajakklubb er det spennende tider med et fantastisk byggeprosjekt som snart
nærmer seg slutten. Nytt klubbhus, en gammel drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse.
Nytt styre og ny daglig leder er på plass. Og gamle og nye aktiviteter på hav, elv, flattvann
og polo står på planen utover våren og sommeren.
Nytt styre:
På Årsmøtet i mars, ble det valgt nytt styre for Stavanger kajakklubb. Styret, hvor både
styremedlemmer og varamedlemmer møter fast, har månedlige møter. Protokoll fra
styremøtene finner du på denne siden: Informasjon fra styret
Styret består av;
Leder Kristin Hvidsten, nestleder Gro Drangeid, kasserer Anne Leinum Pedersen,
styremedlemmene Trine B. Nilssen, Frank H. Nielsen, Kalle Eide og varamedlemmene Marit K.
Nilsen og Ola Lunde.
Les mer om styrets medlemmer

Yngvar Skoland, er klubbens nye daglige leder.
I den daglige driften av kajakklubben har Yngvar ansvar for blant annet
kursvirksomhet, kontakt med medlemmene og ikke minst det å legge til rette for
frivilligheten i klubben.
Kontaktinformasjon; dagligleder@stavangerkajakk.no , telefon 97162407
Les mer om Yngvar her: Daglig leder

Klubbturer
Hver onsdag fra mai til oktober, har
onsdagspadlingen avgang fra
Sandvigå kl 18.00. Onsdagspadlingen, padling i
bynære omgivelser med sosialt tilsnitt, er et
lavterskeltilbud. Det er ingen påmelding, og
turene blir ledet av klubbens turledere. Det er
bare å møte opp i Sandvigå i god tid før kl
18.00.
Informasjon om klubbens overnattingsturer finner du på klubbens nettsider og på Klubbens
Facebookside

Vårdugnad i Fjøset: møt opp torsdag 11.mai kl 1900, rydding, snekring, vaske og sjekke
kajakker og gjøre klart til sommeren. Kaffi, brus, kaker og en sosial drøs blir det og tid til.

Kajakkpolo: vi spiller nå på Stokkavannet hver mandag kl. 1800, les mer her og bli med

Kurs :
De fleste av årets kurs er nå publisert på klubbens
nettsider. Introkurs, grunnkurs, teknikkurs
og aktivitetslederkurs er noen av kursene SKK tilbyr. Vi
har kurs på hav, flattvann og elv.
Det arbeides også med å få på plass sikkerhetskurs i elv,
rullekurs og fremdriftskurs.
Les mer og meld deg på her: Kommende kurs

Padleskole
Bli med på Padleskolen for barn og ungdom, hvor du lærer å
padle både forover og bakover, padle raske kajakker og å ha det
kjekt på vannet. Oppstart 9.mai. Les mer om Padleskolen
Klubbens barne og ungdomsgruppe trener på Stokkavannet hver
tirsdag og torsdag kl 17.00. Les mer

Surfski er havets racerkajakk. Med sitt lange og
smale skrog og åpen selvlensende cockpit, er de
designet for høy fart i friske forhold. Det er
kommet stødige utgaver på markedet slik at
vanlige hobbypadlere også kan mestre denne type
padling.
Klubben har gått til innkjøp av tre surfski, og
klubben har som mål å få til en aktiv surfskigruppe
der det skal være mulighet for å prøve dette ut, samt å etablere et treningsfelleskap for de
som ønsker padling med høy puls.
Les mer og hold deg oppdatert på facebookgruppa: Surfski Stavanger Kajakklubb

Klubbhus :
Det er mange år siden SKK startet arbeidet med å
få bygge et eget klubbhus.
Mange av klubbens medlemmer har bidratt med
både tid, energi og ikke minst kunnskap i det store
arbeidet som er lagt ned for at SKK skulle få
bygge klubb- og båthus. Nå som det går mot
slutten av perioden uten klubbhus, er det mye
som skal på plass. Ferdigstillelse av klubbhus
forventes å skje i oktober 2017(?), og med det
nærmer det seg tiden hvor SKKs medlemmer kan
bidra som dugnadsarbeidere .
Mer informasjon om både klubbhus og plan for
dugnader kommer i neste medlemsbrev, men før
den tid har vi lyst til å minne om at det fremdeles er mange ledige andeler å kjøpe i
klubbhuset!
Les mer om hvordan du kan kjøpe deg en andel i SKKs klubbhus: Andelsbrev nytt klubbhus.
Les mer om klubbhuset og se de siste bildene her: Nytt klubbhus

