Medlemsbrev fra Stavanger Kajakklubb november 2017.
Det er snart jul, men aktivitetene fortsetter i de ulike gruppene, om enn i
en litt annen form.
Det legges fortsatt ut turer på sjøen, både på ukedager og søndager. I
svømmehallen på Solborg spilles det polo, barne og ungdomsgruppa
trener og på fredager er det rulletrening.
Vinter- og mørkepadling er kjekt og utfordrende, det krever gode klær og
lys, men det anbefales virkelig å bli med på.
Se klubbens Facebookside for mer informasjon:
www.facebook.com/stavangerkajakklubb

Klubbhuset – vi er nå i innspurten, men fortsatt er det en del arbeid som
gjenstår både ute og inne. Vi har fått masse møbler og annet utstyr på
plass, helt gratis, og er selvsagt veldig takknemlig og fornøyd med dette.
Følg med på Facebook for flere dugnader eller ta kontakt hvis du vil
bidra. Mer informasjon om innflytting, kajakkplasser m.m. kommer
ganske snart.
Noen viktige datoer fremover:
8. – 10. desember – vi inviterer til stor dugnadshelg: vi skal legge
belegningsstein m.m. på uteområdet, samt en del annet arbeid ute og inne
og her trenger vi masse folk som kan være med å bidra. Så sett gjerne av
denne helgen, kan du bidra to – tre timer er det bra, kan du mer er det
supert.
Onsdag 6. desember kl. 1600 – 2000: vi inviterer alle interesserte til en
smugtitt på klubbhuset – kom innom og kjøp andelsbrev, eller bare ta en
kopp kaffe og kikk på det nye klubbhuset.
Lørdag 6. januar – Juletrefest i det nye klubbhuset.

Lørdag 16. desember – Nissepadling for alle.
Lørdag 27. januar – Innvielsesfest av klubbhuset.
Mer informasjon og tidspunkter finner du på klubbens facebookside.

Kajakkpolo: spilles nå innendørs hver mandag kl. 2100 – 2230.
Rulletrening: det er teknikk/rulletrening hver fredag fra kl. 2000 – 2100.
Barne og ungdomsgruppa trener hver tirsdag kl. 1700 – 1800. En miks
av svømmetrening, lek og litt kajakkpadling. Alle svømmedyktige barn
og unge i klubben inviteres til å bli med på dette aktiviteten.
Bassengtreningen foregår på Solborg folkehøgskole, det er kajakker og
utstyr på stedet så du trenger ikke/kan ikke ta med egen kajakk.

Referat fra styremøter og annen relevant informasjon finner du her:
http://www.stavangerkajakk.no/index.php/en/om-skk/info-fra-styret
Noe du lurer på eller ønsker mer informasjon om?
Ta kontakt med dagligleder Yngvar Skoland på epost:
dagligleder@stavangerkajakk.no
eller noen av styremedlemmene i klubben:
http://stavangerkajakk.no/index.php/en/om-skk/styret

Vi ønsker all medlemmer en fredfull og fin førjulstid og håper vi ses på
noen av klubbens arrangement og dugnader.

Mvh styret	
  

