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FLATTVANN/
MORSJONSPADLING

Flattvannspadlerne trener fast hver mandag
på Stokkavatnet kl 17 vintersesongen
og kl 18 etter påske. I flattvannsgruppen
finner du flere teknisk flinke padlere,
særlig på det viktige fremdriftstaket,
så her er det gode tips å hente også for
havpadlere. Mandagstreningene passer
for alle som vil forbedre padleteknikk.
Sett ”Usken rundt”, ASKR eller Dalslands
kanotmaraton som mål for treningen!

POLO POPULÆRT

PADLEGØY
barnepadling i alle varianter!
August 2007 startet klubben opp med et helt nytt padleopplegg for barn.
Rundt 12 barn i alderen 7-11 år trener nå fast hver tirsdag. I vinterhalvåret foregår
treningen i bassenget og i gymsalen på Solborg. Padlegøygruppa trener
i sommerhalvåret på Stokkavannet.
I gymsalen kan foreldrene være med å trene
sammen med barna. Målet med treningen
er å gi et allsidig padletilbud gjennom lek.
Vi skal være aktive på flattvann, elv, hav og
polo-padling.
Barna skal ha det gøy på trening samtidig
som de lærer padleferdigheter og utvikler
seg som padlere.
Padlegøy har en engasjert foreldregruppe.
Preben Falck har ansvar for elvepadlings-

delen og Ole Aasvold har ansvar for havpadlingsdelen. På flattvann får jeg god hjelp
av Christian Høyer og Robert Rasmussen.
De er begge tidligere aktive konkurransepadlere.
Vi har en spennende terminliste for 2008
med mange turer og aktiviteter. Jeg gleder
meg til alt som venter våre unge padlere!
Marita Lindtner

Pologjengen trener hver mandag i vintersesongen i bassenget på Solborg.
Tilbudetblir stadig mer populært. Etter
påske blir det mulig å sette opp en bane
på Stokkavannet.

LÆR Å RULLE I VINTER

Fram til påske er det bassengtrening hver fredag kl 20 -21 på Solborg
folkehøgskole. En utmerket anledning
til å lære seg eskimorulla i behagelig
varme omgivelser. Det vil etter påske bli
organisert rulle/teknikk trening. Klubbåter
brukes i bassenget. Øvrig kursprogram
blir klart i mars/april – følg med på
nettsiden!

GORE-TEX TØRRDRAKT TIL
FORDELAKTIG KLUBBPRIS!

Stavanger Kajakklubb har fått tilbud
direkte fra en proff finsk produsent av
tørrdrakter i Gore-Tex til klubbpris, se
http://www.ursuk.com/activewatersportsuit
Dersom dette høres aktuelt ut for deg
eller noen du kjenner i klubben ta kontakt
på formann@stavangerkajakk.no

FLOTTE FELLESTURER
Flertallet av medlemsmassen vår er havpadlere, og i fjor var det
stor aktivitet i havgruppen. Turgruppen arrangerte flere flotte og
lærerike fellesturer fra februar til desember. Havgruppenhar satt opp
et innholdsrikt turprogram også for 2008. Første tur blir til Trodla Tysdal.
Se hjemmesiden for mer turinformasjon.

Bilde: Helgelandskysten 2006, Kjell Hauge

Stavanger Kajakklubb
Innkalling til Årsmøte 2008
Onsdag 27. februar 2008 kl. 1800 i SIF huset.

Dagsorden
1. Valg av møteleder, referent, og tellekorps
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Behandle styrets årsberetning for 2007
5. Behandle revidert regnskap for 2006 og revidert regnskap 2007
6. Fastsette kontingent og båtplassavgift for 2008
7. Vedta budsjett for 2008
8. Behandle innkomne forslag
9. Valg av styre og tillitsmenn
10. Utdeling av distansemerke / ”Årets kajakkfotograf”
11. Visning av bilder fra Grønland
Saker som skal behandles på Årsmøte må være Styret i hende senest 8 dager før møtet.
Nytt av året er premiering av Årets fotograf 2007 og distansemerke på Stokkavannet, samt
visning av bilder og foredrag om padling på Grønland!
Det blir enkel servering.
Vel møtt!

Hilsen Styret

