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BLI MED
PÅ TUR!
Har du prøvd nattpadling før? Eller øyhopping i Ryfylke?
Stavanger kajakklubb inviterer til tolv ﬂotte fellesturer.
Noen av turene er enkle og passer for alle,
mens andre er mer krevende. Turbeskrivelse, påmelding og utlån av båter ﬁnner du
mer informasjon om under ”Aktiviteter”
på www.stavangerkajakk.org. Weben
er også treffstedet for deg som trenger

4. MAI:
LUTSI BY NIGHT
Prøv nattepadling!

22. MAI:
SØNDAGSTUR TIL ROTT

Helt rå beliggenhet ute i havgapet;
Solas største øy.

17.-19. JUNI:
HELGETUR TIL PADLE-ELDORADO

padlekompiser på andre dager enn klubbturene. Her kan hvem som helst legge ut
noen linjer om hva de skal ut på, enten det
er en runde rundt Hundvåg eller en lengre
ekspedisjon.

Flattvannspadlerne møtes hver mandag
kl 17 ved klubbhuset på Stokkavatn. En
hard kjerne padler hele året, sommer som
vinter. Gruppen håper å få med mange
ﬂere utover våren. Denne treningen passer for alle, uansett nivå. Her kan du også
plukke opp gode tips om teknikk, som er
gull verdt på både hav og ﬂattvann.
Kontaktperson:
Øyvind Sørbø, sorboo@bp.com

2. ELV: VÅTT OG VILT

24.-25. SEPTEMBER:
UTSTEIN KLOSTER

3. POLO: NYTT OG TØFT

Mmm.. Trenger vi si mer? Egenandel
som inkluderer mat, drikke og kyndig kokk.

En helgetur full av severdigheter.

20. OKTOBER:
KVELDSTUR PÅ GANDSFJORD

Trening hver mandag fra kl 19 til 21.
Se egen sak.
Kontaktperson:
Bård C. Jensen, bard.jensen@ptil.no

30. OKTOBER:
USKEN RUNDT

4. HAV: FLOTTE TURER

24.-26. JUNI:
ØYHOPPING VED FINNØY

Ta med hodelykt og håv. Kanskje blir
det krabbe på oss?

Med grill og tema. Nybegynnere
er spesielt velkommen.

1. FLATTVANN: FOR ALLE

2.-4. SEPTEMBER:
LYSEFJORDTUREN

19.-21. AUGUST:
GOURMETTUR

Kvitsøy har like mange holmer og skjær
som det er dager i et år. Vi utforsker
noen av dem.

30. JUNI:
KVELDSTUR PÅ HAFRSFJORD

Stavanger kajakklubb er
organisert i ﬁre forskjellige
miljøer - hav, elv, polo og ﬂattvann. Alle er åpne miljøer uten
store krav til ferdigheter.

Elvepadlemiljøet vokser stadig, og i fjor
hadde elvepadlerne en aktiv sesong. I år
startet sesongen i Bjerkreimselva i mars.
Elvepadlerne surfer også med kajakk på
strendene, og har av og til lengre turer til
for eksempel Evje og Voss. Turene avtales per e-post. For å bli med bør du ha
nybegynnerkurs eller tilsvarende erfaring. På nett ﬁnner du fyldige turrapporter.
Elvegjengen er aktiv også der.
Kontaktperson:
Matt Millington, mmill@broadpark.no

Å padle til Utstein er en ﬂott opplevelse!

Denne helga utforsker vi et nytt øyrike
i idylliske Ryfylke.

NOE FOR DEG?

En god dagstur med tema GPS.

18. NOV:
LUTSI BY NIGHT

Ny sjanse til nattepadling.

Havpadlerne har ingen faste treningstider,
men mange turer. Se egen sak.
Kontaktperson:
Kåre Mongstad, kaare@fasett.no
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GRILLKVELD
VED STOKKAVATN
Ta med kjøtt, kajakk, unger, hunder og
fotoapparat. Klubben stiller med grillkull.
Vi møtes nedenfor klubbhuset mandag 9.
mai kl 18, griller og lar oss underholde av
polospillerne på vannet. Alle er velkommen!

POP
MED POLO
Polo er en ny aktivitet i klubben og i Rogaland.
Nå har den inntatt Stokkavatn.
Turgåere vil garantert sperre opp øynene
på mandagskvelder utover våren. I bukta
nedenfor klubbhuset er det actionfylt aktivitet i hele to timer hver mandag. Ti ivrige
padlere, fem på hvert lag, slåss om en ball.
Poenget er selvsagt å skåre mål. Men det
skal skje etter bestemte regler for kajakkpolo – en voksende sport på landsbasis.
I Stavanger startet det som smått for et
par år siden inne i det lille bassenget på

NYTT HUS
PÅ HUNDVÅG
Snart får Stavanger kajakklubb trolig sitt
andre klubbhus. Det skal vi dele med en
speidergruppe. Beliggenheten er perfekt -

Solborg folkehøgskole. Ryktene gikk om at
dette var virkelig moro, og denne vinteren
var det over tjue på treningene. Primuspolo-motor Bård Christian Jensen håper
at like mange stiller på Stokkavatn. Der er
det langt bedre muligheter til ordentlig spill
enn innendørs. Klubben har kjøpt inn egne
polobåter, og Bård har konstruert polomål.
Hvem som helst kan komme på trening.
Men kan du ikke rulle, må du nok regne
med en svømmetur eller to.

femti meter fra sjøen. Men fremdeles gjenstår den formelle avtalen med kommunen.
Når den er inngått, kan vi begynne arbeidet
med strøm og kloakk. Husgruppen tar
gjerne i mot hjelp fra fagfolk i medlemsmassen. Etter sommeren vil vi invitere hele
medlemsmassen på dugnad.
Kontaktperson: Ståle Jensen, sj@nofo.no

GRATIS UTLÅN

Som medlem kan du låne gratis utstyr i ”Fjøset” i Mississippi ved Stokkavatn.
SJEKK UTLÅNSREGLENE PÅ NETT.
Koden til ”Fjøset” fås på forespørsel hos Ingvild Bowitz, ibowitz@start.no.
Når koden endres, får medlemmer beskjed via e-post.

FÅ LEDIGE
PLASSER
I vår arrangerer vi seks introkurs, tre havpadlekurs og to nybegynnerkurs i elvepadling. Det er kun elvekursene som har
noen få ledige plasser, ellers er alt fullt.
Beklageligvis for alle dere som står på
venteliste. Men det blir ny sjanse over
sommeren. Følg med på nett.

FÅ MED UNGENE!
SKK ønsker å få med ﬂere barn. Klubben
kjøper inn mer utstyr beregnet på barn,
men har foreløpig ikke mulighet til å kjøre
kurs. Vi håper at padleglade foreldre kan
få ungene inn i sporten. Vi oppfordrer
også foreldre til å føre opp barn i familiemedlemskap. Dette vil synliggjøre behovet for aktiviteter rettet mot barn.

NYTT OG NYTTIG
Fra nå av vil du få tilsendt nyhetsbrev fra
Stavanger kajakklubb per e-post. Der blir
du oppdatert på hva som skjer i de ﬁre
miljøene i klubben. Husk å gi beskjed til
Ingvild på ibowitz@start.no hvis du skifter
e-postadresse.

BRUK NETTSTEDET VÅRT!
www.stavangerkajakk.org
Der ﬁnner du dette nyhetsbrevet
i farger og utfyllende informasjon
om alt som skjer i klubben.

