	
  
Medlemsbrev fra Stavanger Kajakklubb august 2017
Da er sommeren på hell, selv om vi fortsatt håper på mange fine padledager og opplevelser
fremover. Vi håper alle har hatt en flott sommer og at en har fått muligheten til å lade
batterier og nå er klar for ny innsats. Høsten er en innsatsperiode, både med aktiviteter, kurs,
trening, turer og ikke minst så er vi i sluttfasen av det nye klubbhuset. Vi går inn i en svært
spennende periode og vi håper flest mulig vil være med oss på denne turen videre.

Klubbhus – status og utfordringer
Snart ferdig med byggingen, alt følger planen og det gjøres masse godt arbeid i oppfølgingen
av dette. Uteområdet, brygger og moloer er store prosjekt som gjenstår og her håper vi
selvsagt at du kan være med å bidra, både på dugnad og på andre måter.
Du kan fortsatt kjøpe din andel i det nye huset og her håper vi alle medlemmer vil bidra. Det
koster kun kr. 500,- og du finner selve løsningen på denne
siden: https://www.superinvite.no/shares/#/nyttklubbhus

Klubbsamling på Kvitsøy:
Nytt av året, vi inviterer alle til en helg med flotte opplevelser, padleturer, kurs, workshops og
ulike aktiviteter, i hyggelig sosialt lag. Denne gangen slår vi til med overnatting i leiligheter på
bryggekanten og du må være raskt ute for å sikre deg en plass. Les mer og meld deg på her:
http://stavangerkajakk.no/index.php/en/9-hovedartikler/271-klubbsamling-pa-kvitsoy
Onsdagspadling – den fortsetter hver onsdag fram til midten av oktober. Husk at det
begynner å bli mørkt på kveldene og da er det obligatorisk med minst 2 lys på deg selv eller
kajakken.
Kajakkpolo – trening hver mandag kl. 1830 på Stokkavannet og her er det åpent for nye
spillere som vil være med.
Elvepadling – først av alt blir det arrangert sikkerhetskurs på elv. Dette skjer samtidig som
Sheep Creek festivalen i Bjerkreim, helgen 9. – 10. September. I tillegg settes det opp nytt
grunnkurs på elv, og dette arrangeres helgen 14. – 15. Oktober.
Kajakkplasser i det nye klubbhuset:
Det er mange spørsmål om dette for tiden; hvor mange plasser, hvem får plass, hvordan
fordeles plassene, pris og mye mer. Styret har satt ned en hurtigarbeidende gruppe som skal
se på dette og komme med et forslag og det legges ut mer informasjon om dette så snart det
er klart. Vi håper på omtrent samme antall plasser som i dag men ingen er foreløpig
garantert plass, selv om en i dag har plass i Sandvigå. Følg med videre…
Mandagspadling – kortreist naturopplevelse
Tid – Mandager kl. 18.00 i sommerhalvåret.
Sted – Fjøset (Dyrsnes Naturlåve)
Mandagspadlingene på Stokkavannet er en gammel tradisjon som vi ønsker å blåse liv i igjen.
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Padlingen er lagt opp til å være en egenorganisert tur, der ferske og mer erfarne
padlere kan treffes og padle sammen. Sesongen er fra april til oktober, tempoet er rolig, og
det padles vanligvis en runde rundt vannet ( 7-8 km).
Les mer her og bli med på mandagstur:
http://www.stavangerkajakk.no/index.php/en/9-hovedartikler/273-mandagspadling-pastokkavannet
Tilbud til barn og ungdom i Stavanger Kajakklubb
Vi ønsker oss flere unge padlere, og høsten 2017 er det blant annet mulig å delta på:
Padleskole på Stokkavannet - dette er et tilbud rettet mot barn/ungdom fra 10 til 15 år,
og en gjennomfører et grunnkurs flattvann i løpet av åtte økter fordelt på fire uker. Oppstart
er tirsdag 29 august, men vi åpner for etternølere så lenge vi har ledige plasser. Påmelding
og mer informasjon finner du her:
http://www.stavangerkajakk.no/index.php/en/kurs/kommende-kurs/event/0/26-kurs/93padleskole-stokkavannet-august-2017
Rekruttgruppe – er for de som har gjennomført padleskole, eller som har padleerfaring fra
før. Høstens treninger starter opp den 22 august, og pågår hver tirsdag kl. 1700 utover
høsten.
Grunnkurs ung hav - helga 14. -15. oktober kjører vi et eget ungdomskurs i havpadling.
Pensum er det samme som for vanlige grunnkurs, men pedagogikken er tilpasset
barn/ungdom med fokus på lek og oppdagende læring. Påmelding og mer informasjon:
http://www.stavangerkajakk.no/index.php/en/kurs/kommende-kurs/event/0/26-kurs/90-npfgrunnkurs-hav-14-10-15-10-2017

Kurs – kommende kurs finner du på denne siden:
http://stavangerkajakk.no/index.php/en/kurs/kommende-kurs
Turer – kommende turer finner du her:
http://stavangerkajakk.no/index.php/en/turer/turer-2016

Konkurransegruppa på flattvann – de som trener mye - kan du lese mer om her:
http://stavangerkajakk.no/index.php/en/9-hovedartikler/272-presentasjon-avkonkurransegruppa

Dette er noe av det som skjer i den nærmeste tiden fremover, husk at du alltid kan lese mer
på vår nettside: www.stavangerkajakk.no eller på vår facebookside:
www.facebook.com/stavangerkajakklubb
Ta gjerne kontakt med styremedlemmer eller andre hvis det er noe du lurer på. Oversikten
finner du her: http://www.stavangerkajakk.no/index.php/en/om-skk/styret
Med hilsen styret
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