Nyhedsbrev april 2011
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. Den 1. April, 1. Juli, 1. Oktober og 1. December.
Der modtages gerne indlæg mv. Kan sendes til bestyrelsen.

Siden sidst:

Filmaften:
Vi var 12 personer tilstede i den nye spejderhytte, hvor vi fik en flot rundvisning i de nye
lokaler.
Der blev vist to film, den ene ”This Is The See 4” med den flotte rundtur
omkring Queen Charlotte Island, den anden en film om rul.
Alt i alt en hyggelig aften.

Svømmehal:
Der har været stor opbakning
til svømmehalstræning, og det
er rigtig dejlig at se, og især
sidste gang, hvor der næsten
kun var nye folk med, som blev
friroet sidste år.
Der er stadig en gang tilbage,
nemlig d. 9 april 2011, så sidste
chance for at få øvet sine
selvredning, inden vi rigtig
kommer på vandet.
Husk man skal UNDGÅ AT
KÆNTRE - MEN REGN MED
AT DU GÅR DET.

Penge fra Trygfonden:
Klubben har været så heldig at få penge fra Trygfonden til indkøb af redningsveste og
bugserliner, så på et tidspunkt vil der være noget nyt materiel i klubcontaineren.

Vores båd bro er blevet længere:
Efter at vores båd bro har været ”oprejst”
hele vinteren, har Lars, Jan og Klaus taget
kampen op og brugt 2 dage for at gøre den
forårsklar, så vi kan komme på vandet.
Den er nu ”spulet” fast og forlænget med 4
meter, så der skulle være mere plads til os
alle, også når der er lavvandet. De har også
været så dejlige at sørge for mere
vandgennemstrømning så vi undgår citat:
det meste af de klamme alger” og nok også
en del af lugten.
Mange tak til jer alle 3.

Nye pjecer fra www.soesport.dk

Værd at vide om sikker

Værd at vide om

Værd at vide om

Sejlads med kano og kajak

Mobiltelefoni til søs

VHT og DSC

Nyt mærkat skal spare unødige eftersøgninger til havs
Hvert år bruger Søværnets Operative Kommando (SOK) tid og penge på at lede efter
mennesker, der ikke er blevet væk. Det skal et lille nyt mærkat lave om på.

Når nogen spotter en herreløs båd, kano,
kajak eller et surfbræt, der flyder rundt på
vandet, opstår der en naturlig frygt for, at
ejermanden er druknet. Men det er langt fra
altid tilfældet. Derfor introducerer
TrygFonden i samarbejde med SOK nu
Operation Sømærkning, som er et gratis,
vind- og vandsikkert mærkat med
personlige kontaktoplysninger, som ejere af
bl.a. både og kajakker kan sætte på deres
vandudstyr og på den måde være med til at
redde liv. - Det er et stort problem, at der er
så mange forgæves eftersøgninger. For når
Søværnets Operative Kommando har travlt
med at lede efter mennesker,
der ikke er blevet væk, kan de måske ikke nå at hjælpe dem, der reelt er i fare, forklare René
Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.
Sidste år havde SOK 87 storstilede redningsaktioner, hvor man endte med ikke at kunne
konstatere en søulykke. Hvis ejere af både, kanoer og surfbrætter tager mærkatet til sig og der
dermed kommer en tydelig afsender på udstyret kan man sikre, at de der vitterlig er i fare får
hurtig hjælp, men også samtidig forhindre dyre redningsaktioner over vand, mens ejeren af
båden sidder trygt inde på land.
- Når vi har telefonnumre på ejeren og et familiemedlem eller en ven, så kan vi hurtigt afgøre,
om nogen er savnet og deres liv dermed kan være i fare, eller om der bare er nogen, der vil blive
rigtig glad for at få deres udstyr igen, siger orlogskaptajn Kenneth Nielsen fra Søværnets
Operative Kommando,
Fakta om mærkatet:
Mærkatet kan bestilles gratis på trygfonden.dk.
Skriv dit navn tydeligt med en vandfast pen og tilføj dit eget mobilnummer og et nummer på en
ven eller et familiemedlem, der kan kontaktes, hvis din egen telefon ikke svare.
Afsprit området på dit udstyr før placering.
Placér mærkatet et synligt, men beskyttet sted (over vandoverfladen).

Hjælp SOK og sæt dette mærkat på jeres udstyr/kajak.
Klubben har bestil, de skulle ligge i vores klubcontainer.

Kommende arrangementer:

03.04.2011:

Danmarks naturfredningsforenings skraldindsamling –
Kl. 13.00 ved klubben - se forum

09.04.2011:

Svømmehal – se forum

30.04.2011:

Standerhejsning
Kl. 11.00 til en lille rotur, derefter griller vi ved klubben. Husk
mad og drikkevarer – Der bliver stillet en stor grill op – se
forum

05.05.2011

Torsdagsroning starter – se forum

21.05 og 22.05.2011:

Frironingskursus – stadig pladser, se forum

02.06 til 05.06.2011:

Udlandstur – mere info følger

