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Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev september 2015

Nappedam Kajak

Sommeren er ved at gå på hæld, og mange har været ude i kajakkerne sommeren igennem. De helt særlige
oplevelser i år har nok været delfinerne, som mange har set og er kommet tæt på – fantastisk.
Vi har haft mange aktiviteter i foråret/forsommeren med frironingskursus og frironingsfest, ror II,
miniturlederkursus, Københavnstur, Grenåtur, Overnatning for begyndere, Skt. Hans aften og selvfølgelig
den årlige Sverigestur.
Selv om det har blæst en hel del på os i år, har aktiviteterne været præget af højt humør og fyldt med gode
oplevelser. Mange har fået nye erfaringer med blæst og bølger og teknik – det har ikke været til at undgå.
I august fejrede vi 5 års fødselsdag, og mange deltog i løjerne på vandet. Crossover-kajakker, Stand Up
Paddles og diverse konkurrencer prægede eftermiddagen under fuld energi og med mange grin. Det var en
festlig og hyggelig dag, som vi afsluttede med en lækker buffet og fællesspisning.

På lørdag afholder vi den traditionsrige efterårstur på Silkeborgsøerne, og 19 af klubbens medlemmer
deltager.
Surfkursus d. 12. september
Lørdag d. 12/9 har vi arrangeret et Surfkursus i Klitmøller med en erfaren instruktør. Der er stadig pladser.
Se Forum http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=550.0
Hvis du overvejer at deltage men har spørgsmål til det, kontakt da gerne Anne Mette eller Birger.
Roaftener
Roaftenerne fortsætter, og vi kan stadig nå nogle gode aftenture. Fra uge 38 rykkes klubroning dog frem til
kl. 17.00, da det bliver tidligt mørkt.
Nogle af jer har erfaret, at der har været roaftener uden turledere. Sådan vil det fortsat være her i
efteråret. Det skal dog ikke hindre nogen i at ro. Da alle jo er friroet, skulle det kunne fungere, at de
fremmødte hjælpes ad med at holde romøde og aftale aftenens tur. Husk sikkerhedsudstyr (trækline,
ekstra pagaj, paddlefloat og pumpe).
Kajakkøb
Vi har hen over sommeren købt DGI-traileren med 8 af kajakkerne samt udstyret, da DGI Østjylland
desværre skærer ned på kajakaktiviteterne. Det betyder, at vi frit kan bruge disse kajakker, som nu er vores
egne. De vil blive grundig repareret indenfor de nærmeste uger.

Side 2
Rolog
Den elektroniske rolog har været tilgængelig siden maj. Der er ikke så mange, der har kastet sig over den,
men I kan stadig nå at afprøve den. Følg blot anvisningen, nettet er forbedret i klubhuset, så det virker
bedre nu end i starten.
Livreddere efterlyses
I forbindelse med vores svømmehalsaktiviteter vil vi gerne have klubbens medlemmer til at være
livreddere. Det betyder, at man skal gennemføre ”Bassinprøven,” og det vil vi organisere fra klubbens side.
Kontakt Anne Mette formand@nappedamkajak.dk hvis du er interesseret eller måske allerede er livredder,
gerne hurtig respons af hensyn til planlægningen.

Årsmøde 3/11 kl. 19.00
Tirsdag d. 3. november afholder vi Årsmøde. I får en indkaldelse på mail, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
I den forbindelse skal regnskabet afsluttes, så er der nogen der ligger inde med regninger, der ikke er
refunderet, skal de snarest sendes til kassereren kasserer@nappedam.dk . Bilag skal enten scannes ind som
pdf, eller også skal originalerne sendes. Husk besked til tovholderen for det respektive udvalg.
Aktiviteter i øvrigt
Hold øje med kalenderen, Forum og Facebook. Spontane ture eller opfordring til at ro i dagstimerne kan
blive slået op, og da vi går ind i efteråret kan det ske med kort varsel.
Vi ønsker alle medlemmer et rigtigt godt efterår – på land og til vands.

På styregruppens vegne
Anne Mette Jørgensen

