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Til medlemmer af Nappedam Kajak
Nyhedsbrev april 2017

Nappedam Kajak

Siden sidst
Det er velkendt, at Nappedam Kajak ikke holder vinterlukket, så i februar, marts, april er der foregået en del
ting. Først og fremmest er der blevet bygget. I denne periode er det en mindre skare, der har holdt fanen
højt og sørget for, at det skrider fremad.
Endvidere har vi fortsat haft aktiviteter i svømmehallen,
på vinterværksted, klubinstruktørerne har været på
førstehjælpskursus, vi holdt et meget spændende
fællesarrangement med Rune Mikkelsen, der har roet
Danmark rundt – og en del medlemmer har været ude at ro.
Sidst men ikke mindst har vi haft introaften for vores nye
medlemmer.

Opstart af klubaftener og roning
Nu nærmer tiden sig for vores officielle sæsonopstart, så mange går sikkert og holder øje med vejret. Men
(næsten) uanset hvad, så starter vi vores klubaftener op tirsdag d. 2. maj, med roning tirsdage og onsdage.
I maj måned går vi på vandet kl. 18.00, så husk at møde op i god tid.
Roudvalget bestræber sig på, at der er turledere både tirsdage og onsdage.
Det vil i en periode være sådan, at herreomklædningen skal foregå i det store klubhus, da
omklædningsrummet bliver brugt til værktøj.
Vil du være med fra start, så mød endelig op tirsdag d. 2. maj – klar på vandet kl. 18.00.

Arbejdsdag d. 29. april
På forårsarbejdsdagen gør vi som sædvanlig klar til opstart. Alt grej kommer på plads i tørreskuret og
kajakkerne bliver indtil videre også placeret som de plejer (i container og på stativ udenfor).
Tilmeldingsskemaet til arbejdsdagen ligger på hjemmesiden, og du er meget velkomne til at komme og
give en hånd med.

Byggeri
Der skal fortsat lægges mange timer, før vi kan indrette os i det nye hus. Næste store skridt er at støbe
gulvet, gøre arealet udenfor portene klar til, at der kan lægges fliser, samt en del andre ting. Byggeudvalget
arbejder endvidere med ideer til en bro.
På arbejdsdagen d. 29. april skal der også arbejdes på byggeriet, ligeledes d. 23. april, d. 6. maj, d. 20. maj.
Meld dig til i skemaet på hjemmesiden – der er brug for alle hænder, og der er også opgaver til ikkehåndværkere 
I forbindelse med det nye hus har styregruppen fået adskillige forespørgsler om, hvordan mulighederne
bliver for at få opbevaret private kajakker i huset.
Og ingen kan svare på det endnu. Så regn indtil videre ikke med noget.
Dog vil vi i styregruppen gerne stikke en føler ud, da det er relevant at have en idé om, hvor mange
medlemmer, der kunne have interesse i at have sin private kajak liggende på havnen.
Hvis du har interesse i det, så skriv en mail til Anne Mette ( formand @nappedamkajak.dk ). Hvis du svarer,
vil det udelukkende være en tilkendegivelse til styregruppen og ikke fungere som venteliste eller andet.
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Klubbens kajakker
Grejudvalget arbejder hårdt på at gøre kajakkerne i stand, så vi kan få hele flåden på vandet. Der har været
mange reparationer – og det er først og fremmest udtryk for, at vi bruger vores grej, hvilket er rigtig godt.
Vi skal dog gøre os umage for at passe godt på tingene:








Læg kajakken på et underlag (træbro, græs, gummimåtter, liggeunderlag), når du indstiller
fodstøtter.
Husk at tage finnen op, når du går på land.
Læg kajakken helt ud i vandet med forstævnen, når du stiger i kajakken (din balance er
bedre, når vandet støtter kajakken, du skåner kajakken for ridser og slid, du skåner
pagajen, når du ikke behøve at støde fra med den).
Stig ligeledes ud af kajakken, mens den ligger med forstævnen helt ude i vandet.
Efter roning skal kajakken skylles grundigt, cockpittet skal tørres helt fri for vand og lugerne
skal åbnes, inden kajakken lægges på plads.

Se nu hvilken situation, man kan komme i:

”Hjææælp,
min balance –
og ridser i
kajakken…”

Sådan her skal det gøres:

”Ups, jeg ligger jo
næsten på land,
mon pagajen kan
holde?”
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Årsprøver
I juni bliver det tid til de obligatoriske årsprøver, hvor du viser en selvredning og en makkerredning. Hvis du
har brug for at friske dine redninger op, så aftal selv med en makker at øve inden årsprøven, så du er sikker
på at kunne dem.
Datoerne er 15. juni, 17, juni, 24. juni og 27. juni.
Tilmeld dig på hjemmesiden – der er sandelig også et tilmeldingsskema til årsprøverne.

Kommende aktiviteter
Skal du med på tur? Så har vi tre ture på programmet, der fortsat er åbne for tilmeldinger. Grib chancen for
nogle dejlige dage i kajak. Turene stiller forskellige krav, og der er noget for alle. Er du i tvivl om noget
angående de forskellige ture, så kontakt turlederne og få en snak.
Forårstur til Fur 19.-21. maj
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=658.0
Kristi Himmelfarts tur Møn rundt 25.- 28. maj
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=659.0
Lokal overnatningstur 9.-10. juni
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=665.0

Vores kurser starter også i maj.
Frironingskursus starter d. 29. april i svømmehallen og afsluttes med frironingsfest for alle d. 1. juni.
Ror 2 kursus starter d. 29. maj. Der er enkelte pladser tilbage.
http://nappedamkajak.dk/NKForum/index.php?topic=661.0

Tilbage er der vist kun at vente på at det hele går løs. Der skal lyde en opfordring til at følge godt med på
Forum og Facebook, ikke mindst til at abonnere på Forum, så du får nye opslag sendt til din mail.
Rigtig god kajaksæson 

På styregruppens vegne
Anne Mette Jørgensen

