
 

   

Nyhedsbrev december 2010 
  
Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december 
Der modtages gerne indlæg mv. til vores nyhedsbreve. Kan sendes til bestyrelsen. 
  

Siden sidst. 

  

Bookingsystem. 
Vores nye Bookingsystem har nu været brugt i nogen tid. Og selv om antal reservationer af 
klubkajakker ikke pt. er på sit højeste, har systemet vist sig at være et stort plus. Overblikket over 
reservationerne er langt bedre end det vi havde i Forum, og systemet er let at bruge. Jan har lagt en 
god vejledning samt regler for lån af klub kajakker ud på systemet. Se på hjemmesiden under fanen 
KAJAKRESERVATION. 
  

Frironingskurser 2011. 
Frironingskurserne 2011 er nu lagt på hjemmesiden. Klaus Hymøller er tovholder på kurset i maj og 
Jan Nielsen på kurset den 13+14. august. Der kan læses mere under fanen KURSER hvor der er et 
par PDF filer med info. 
  

Svømmehals træning. 
Svømmehalstræningen den 13. november blev uheldigvis aflyst pga. manglende bassinlivreddere. 
For at ungå dette problem fremover, får vi nu flere medlemmer uddannet som bassinlivreddere - og 
dermed flere at trække på. 
Som altid bliver svømmehalstræningen lagt ud på Forum og åbnet for tilmelding ca. en måned i 
forvejen. 
Svømmehalstræningen er ikke kun for "nørder" men for alle der vil have redninger og anden teknik 
pudset af under hyggelige og trygge rammer. Hold øje på FORUM under ARRANGEMENTER. 

 
  



 
  

Ismelding. 
Som det kan ses på billedet herunder, så kan isen være hård ved vores bådebro. For at undgå at isen 
rykker pæle og bro fra hinanden, må I gerne melde hurtigt ind til bestyrelsen hvis is-situationen 
kræver det. Det kan gå hurtigt i det nuværende "polar-klima".  

 
 
  

Lørdagsroninger. 
Det har fra flere sider været et ønske, at medlemmer der vil med på vores fælles lørdags roninger, 
laver en tråd (opslag) under arrangementer på Forum. Andre kan så tilmelde sig i denne tråd og 
derved synliggøre hvem der vil med. Flere tur-deltagere giver også en større sikkerhed i disse 
kuldetider...  
  

Kommende arrangementer. 
Vores "udenlandstur" i Kristi Himmelfarts ferien går måske til sydnorge (Mandal?) istedet for 
Sverige. Mere herom senere. 
11.12.2010: Svømmehal - se i Forum. 
23.12.2010: Lillejuleaften. Gløgg og æbelskiver uanset om der er is på fjorden - se i Forum. 
09.01.2011: Nytårskur. Med bl.a champagne og kransekage - se i Forum. 
15.01.2011: Svømmehal - se i Forum. 
18.01.2011: Filmaften - se i Forum. 
08.02.2011: Generalforsamling - indkaldelse udsendes. 
12.02.2011: Svømmehal - se i Forum. 
12.03.2011: Svømmehal - se i Forum. 
  
Vi ses på vandet/isen... 
  
På bestyrelsens vegne, Leif Halling 


