Nyhedsbrev
Oktober 2018
Siden sidst
Så fik vi afsluttet sommersæsonens sidste måned – september – hvor kilometerregnskabet
lander på 5.801 km.
Samtidig aflæste vi Rokort den 23. september og nåede imponerende 52.839 kilometer i
sæson 2017/18.
Den første uge af det nye ro-år har vi roet 905 km – så er vi i gang!
September måned har i den grad været præget af Tour de Gudenå, hvor HKK stillede med
ikke færre end 27 deltagere – og alle gennemførte i fin stil. Det er så flot.
Husudvalget har igen overgået sig selv og monteret et nyt vinduesparti, som giver en
fantastisk udsigt over fjorden fra klublokalet.
Måneden sluttede med både Sikkerhedsdag og Standerstrygning samme dag. En fantastisk
dag med taler, pokaloverrækkelser og et brag af en fest – og den bedste mad, man kan
tænke sig. Tak til Grethe, som stod for det kulinariske. Og tak til Træningsudvalget for at
gennemføre Sikkerhedsdag med stort antal deltagere.
Nu gælder vinterroningsreglerne – og husk de er blevet opdateret. Så læs nærmere på
hjemmesiden.

Kommende arrangementer
6. oktober – Lyserød dag i Randers (ingen tilmeldte)
30. oktober – generalforsamling
4. november – Havneræs (Bygholm). Husk at melde jer som hjælpere og roere.

Klubtøj – 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.

