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DUGNAD!

Årets første dugnad finner sted på Fjøset.
Møt opp, med eller uten verktøykasse,
og bli med på å rydde, bygge ny garderobe
og å pusse kajakker. Det blir jo litt sosialt også.
Kaffe og sånn.

Onsdag 12.mai kl18.00

HVA SKJER?

PADLEFORELDRE
OG BARN SØKES
Padlegøy er et tilbud til padlebarn i alderen ca 10-15 år.
Vi har treninger på Stokkavannet hver tirsdag i sommerhalvåret,
og bassengtreninger om vinteren.
Målsettingen er å gi barna et allsidig og
kjekt tilbud, som også kan danne grunnlag for framtidig padleinteresse. I tillegg
til treningene på flattvann drar vi på turer
og driver opplæring i elvepadling og havpadling. Vi har også deltatt i konkurranser
på flattvann.
Etter å ha holdt på i snart tre år har vi behov for å utvide tilbudet, slik at vi klarer å
ta godt vare på nybegynnere som kommer
til, samtidig som den ”harde kjernen” som
har vært med siden starten får muligheter
til å fortsette å utvikle seg. Vi ønsker derfor
å starte med et en nybegynnergruppe så
snart som mulig før sommeren. Målsettingen er å få i gang en gruppe nybegynnere,
som etter hvert kan trene sammen med
den etablerte gruppen.
For å få det til, trenger vi flere engasjerte
foreldre som kan være med på vannet som
sikring og aktivitetsledere, slik at vi klarer

å håndtere to grupper samtidig. Vi håper å
kunne fortsette med en såpass stor foreldregruppe som padler sammen med ungene at det ikke blir noe problem om ikke
alle kan være med hver gang.
Klubben vil kunne arrangere og dekke
aktivitetslederkurs flattvann for de som
er interesserte i det. På den måten blir
man godkjent som aktivitetsleder innen
padleforbundets våttkortstige. Aktivitetslederkurset fordrer en viss padleerfaring
på forhånd. Også foreldre som har noe mer
begrenset padleerfaring kan være med og
hjelpe til. Det er derfor fint om alle som er
interessert tar kontakt, så ser vi hva vi får
til.
For mer informasjon, kontakt Marita Lindtner, telefon 41 90 39 00, e-post maritalindtner@hotmail.com, eller Preben Falck,
telefon 99 24 80 07, e-post preben.falck@
lyse.net .

Mandager:
Tirsdager:
Onsdager:
Torsdager

Padling på Stokka kl 18.00
Padlegøy Stokka kl 17.30.-18.30.
Padling fra Sandvigå kl 18.00
Intervalltrening på Stokka kl 19.00

NYTT STYRE
Etter årsmøtet har kajakklubben denne
styresammensettingen:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Kristin Hvidsten
Preben Falck
Harald Gederø
Bjørn Olav Olsen
Bård Christian Jensen
Marit Karin Nilsen
Elin Kro
Erling Brox

Nyhetsbrev Nr.01.10 fra Stavanger kajakklubb www.stavangerkajakk.no

TURPROGRAM
2010
Blåtur i Ryfylke
Bømlo
Kvitsøy 1

SIKKERHETSKURS
MED JEFF ALLEN
man kan håndtere situasjoner der alt går
galt. Samtidig. Vi hadde en flott og utbytterik dag ved Tungenes. Klubben vil følge
opp kursingen av turlederne og instruktørene med et førstehjelpskurs spesielt
innrettet mot vannaktiviteter.

HURRA FOR 17. MAI!
For første gang (?) skal SKK delta i folketoget 17. mai. Vi satser på å stille flest
mulig i padleutstyr. For de oppfinnsomme
vil vi også jobbe med ulike varianter av
konseptet kajakk på hjul – elvekajakk på
skateboard – går det? Husk imidlertid at
det ikke er tillatt med biler i folketoget, så
om du skaffer deg hjul til kajakken må du
også sørge for ikke motorisert drahjelp.
Alle som har lyst kan forsøke å organisere mindre grupper med hjulgående
kajakker, andre oppfordres til å stille i

padleutstyr, evt. med klubbens T-skjorte.
Forberedelser og mekking kan foregå i
klubbens lokaler i Sandvigå 24, vi satser
på avmarsj derfra i samlet flokk kl. 1530,
for oppstilling til avmarsj med folketoget.
De som ønsker kan også møte direkte i
toget. Foreløpig har vi ikke fått startmøte
og sted for oppstilling. Følg med på 17.
mai program, klubbens hjemmeside og
facebook, så vil vi legge ut oppdatert info
så snart vi vet mer.

KLUBBKAJAKKER
TRENGER OGSÅ
PLEIE

Kajakkene er flittig i bruk gjennom hele
sesongen, både til kurs og turer. Det
betyr at slitasjen er stor og kajakkene har
behov for pleie. Noe av dette arbeidet
greier vi å ta på dugnadene, men egentlig
trenger vi noen som kan ta seg av dette
som en løpende oppgave. Er det noen av
medlemmene som kan ta på seg noe av
dette, vil det være svært velkomment. Ta
kontakt med leder@stavangerkajakk.no

Klubben har etter hvert en stor flåte med
kajakker, spredt på Fjøset ved Stokkavannet og ved Sandvigå/Bjergsted.

Bruk nettstedet vårt: www.stavangerkajakk.no
Der finner du informasjon om alt som skjer i klubben.

22. - 24. mai
1. - 13. juni

Fra Fjord til Fjell

13. - 15. aug.

Lysefjorden

20. - 22. aug.

Lutsi for begynnere
Tur i Ryfylke
Utstein Kloster
Nissetur

Instruktørene og turlederne i klubben
ble i vår invitert til kurs i sikkerhet med
den engelske ekspedisjonspadleren og
instruktøren Jeff Allen. Jeff hadde også
med seg to assistenter; Jim og Petr.
Deltakerne fikk en grundig gjennomgang
både til lands og til vanns på hvordan

8. -9. mai

4. - 5. sept.
17. - 19. sept.
9. -10. okt.
19. Des.

Se www.stavangerkajakk for info om
turene.

MEDLEMSKONTINGENTEN
ER ØKT
Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag
om å øke medlemskontingenten.
Begrunnelsen for økningen er arbeidet
med nytt klubbhus ved sjøen.
Dette er de satsene som nå gjelder:
Vanlig medlemskap:		
450 kr (opp fra 350 kr)
Familiemedlemskap:		
700 kr (opp fra 450 kr)
Studenter og ungdommer under 20 år:
200 kr (som før)
Kodene til våre kajakklagre er nå endret.
De som har betalt kontingent for 2010
har mottatt kode(r)

