Nyhedsbrev
December 2018
Siden sidst
December er her – og dermed er vi gået ind i den første rigtige vintermåned. Lad os se, om
vejret også arter sig vinteragtigt. November blev til tider temmelig blæsende og samtidig
blev der færre lyse timer. Rokort-tælleren står på 7.312 km pr. 1. december og i november
måned er der roet 2.037 km.
November blev indledt med afviklingen af vort eget Havneræs på Bygholm Sø – og det blev
en stor succes med 195 deltagere og 30 roere fra HKK. Endnu engang tak til alle, som hjalp til
med at få det hele til at glide.
Bestyrelsen har konstitueret sig – se referat fra bestyrelsesmøde på hjemmesiden.
Den første SuperTirsdag i vintersæsonen er afviklet med lækker mad og hygge. Tak til
kokkene.
Der er plads til flere på ergometrene, på cyklerne og til styrketræningen. Glem ikke at du kan
træne, når det passer ind i dit program.
Vær opmærksom på at få lukket og låst – vinduer og døre, når I forlader klubben.

Kommende arrangementer
2. december – Havneræs i Ry
4. december – Gløgg, æbleskiver og pakkeleg
14.-16. december – Ungdommen afvikler træningssamling
31. december – Rotur – bad og bobler

6. januar – Havneræs i Randers
8. januar – SuperTirsdag – husk tilmelding (kokke har meldt sig)
Klubtøj – Du kan til enhver tid bestille dit klubtøj. Log-in til Biledgaards webshop fås hos Louise
Jochumsen.
Klubaften er som altid om tirsdagen. Vi løber, træner indendørs, nogle er i svømmehal – og
som altid, hygger vi med kaffe og kage.
Søndagsroning – med afgang kl. 09.00.
OK Benzin: Hvis du vil være med til at støtte klubben via dit benzinkøb, så tag en folder i
klubben og læs mere. Hvis du allerede er OK kunde, kræver det kun en opringning til OK
med ønske om, at du ønsker at støtte Horsens Kajakklub. Tak for din støtte.
Nu gælder vinterroningsreglerne – og husk de er blevet opdateret. Så læs nærmere på
hjemmesiden.



Hjælp til selvhjælp: Husk at lukke vinduer og

Mange kajak-hilsener

lukke / låse alle døre og porte, når du forlader

Pia Jørgensen

klubben.


Husk at følge med på hjemmesiden og følg os
på Facebook : Horsens Kajakklub - både den
lukkede gruppe – og den officielle.



Du kan med fordel også synes godt om
Facebook siden: Havneræs.

