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Siden sidst
Juni måned bliver – i lighed med maj 2018 - svær at overgå i fremtiden. I juni har der til tider
været megen vind. Men sidste del af juni blev meget varm og vindstille. Derfor er der roet
imponerende 8.287 km. For perioden fra oktober til nu ligger vi også over tidligere år med i
alt 31.020 km. Følg statistikkerne i Rokort.dk.
Begynderholdet er nu igennem hele forløbet og alle 16 deltagere har bestået prøverne og
er nu frigivet og klar til at indtage fjorden. Endnu engang stort tillykke til hele holdet. Det er
perfekt vejr til at prøve kræfter på vandet uden følgeskab af instruktører og
hjælpeinstruktører. Vi håber fra klubbens side, at begynderne vil holde fast og tage aktiv del
i klubaktiviteterne.
Sommer-/dimissionsfest blev afviklet med ro-tur, kajaklege, kaffe og boller og lækker helstegt
pattegris om aftenen. Begynderne havde forberedt festlige indslag og det blev en rigtig god
fest med ca. 60 deltagere og højt humør.
Nordic Championship i Silkeborg – her sikrede Oluf Møberg sig selv og klubben en
guldmedalje.
HKK Open Water – et nyt initiativ, som Karin og Lars havde søsat. Desværre kun med 5
deltagere. Lad os håbe, at mange flere vil deltage næste år. 600 meter svømning i åbent
vand er god læring.
Åbent Hus / forældredag for Ungdomsholdet var et tilløbsstykke – med ca. 40 der prøvede
en tur i vores kajakker. En del smagte også på vandet.
Kommende arrangementer
I skrivende stund er der kun få timer til afgang mod Norge og klubtur. Der følger nyt fra turen,
når vi er godt hjemvendt, men måske lidt nyt undervejs på Facebook. Husk en del kajakker
vil være på tur den kommende uge.

Tilmelding til TDG den 8. september er åben og mange har allerede skrevet sig på listen i
klubben. Glem ikke betaling. Kajak må reserveres, så snart der er betalt. Reservationen må
dække fra en uge før løbet. Husk, den enkelte skal selv have styr på transporten.
5. august – Tartelettur – opslag er publiceret
12. august – Thurø Rundt. Tilmeldingsliste er hængt op i klubben.
18. august – Dagskursus – hjælp til med at markedsføre
18. august – Vendelboløbet. Invitation er endnu ikke kommet
18./19. august – DM i Maraton
25. august – Langtur og grill
Klubtøj – husk du kan til enhver tid bestille dit klubtøj. Log-in til Biledgaards webshop fås hos
Louise Jochumsen.
Klubaften er som altid om tirsdagen. Husk DMI solnedgangstid fremgår af Rokort.
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.



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.

