Kære alle
Nu er ro-sæsonen så småt ved at starte. Vi havde første gang på vandet d. 16. april med rigtig flot vejr.
Vandet er stadig koldt, så vi tager stadig vores forholdsregler. Det kolde vand betyder også, at et par
stykker, som startede til kajak i vinters, bliver nød til at holde en pause fra kajak indtil start-midt maj.

Kalender
Ungdomstrænerne har lavet en kalender med vigtige datoer for 2018. Her vil vi gerne fremhæve
Forældredag d. 9. juni, hvor vi inviterer forældrene til at komme og høre lidt mere om ungdomsholdet,
trænerne og træningen. Her vil ungerne også meget gerne have lov til at vise deres forældre hvordan man
ror kajak.
Bemærk desuden, at vi har markeret 2 stævner som holdstævner. Disse forventes alle at deltage i. Er man
ikke interesseret i at ro til stævnet, deltager man som support for holdet.
Der vil, ligesom forrige år, være tilmelding til sommerferietræningen. Tilmeldingslisten kommer op, når vi
nærmer os sommerferien.

IPP2 og HKK Frigivelses prøver
Inden sommerferien vil vi afholde IPP2 og HKK Frigivelses prøver, således at de unge får beviser på deres
kajak færdigheder. IPP står for International Paddle Pass og kan bruges i de fleste klubber i Danmark samt
en stor del klubber i udlandet. HKK har skærpede krav i forhold til IPP, så vi afholder naturligvis også prøver
på dette. Det er ikke alle ungdomsmedlemmer, som kan blive frigivet i HKK i år, men alle får lov at prøve
kræfter med prøverne.

Mødetid
Husk, at vi går på vandet kl. 17.00 – det betyder, at man har klædt om, fundet kajak og udstyr og står klar til
at gå på vandet kl. 17.00. Bliver man forsinket, skal der gives besked.

Trænerteamet
Som nogle har bemærket er der igen sket en udskiftning af trænere, da Thomas, Asger og Frederik er rejst
til hhv. Odense, Aalborg og København for at studere. Teamet består nu af Asta, Christian, Henning og
Louise samt får hjælp af Claus.

Afbud
Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret i at deltage i træningen. Det kan ske enten på Facebook,
opslagstavlen på hjemmesiden eller ved at skrive en sms til Louise på telefon 22381867.

Mange hilsner fra
Ungdomstrænerne

Kalender 2018 – Horsens Kajakklubs Ungdom
Dato
6. maj

Aktivitet
Paradisløbet

10. maj
21. maj
9. juni

Kristi Himmelfart
Pinse
Forældredag

11. juni

Prøver

23. juni

Sommerfest

30. juni

Sommerferie start

7-8. juli

Silkeborg Regatta

12. august
19. august

Sommerferie slut
Dm Marathon

2. september

PaddleBattleCup

8. september

Tour de Gudenaa

29. september

Sikkerhedsdag

4. november

Havneræs

Type
Løb
8, 12 eller 24
km.
Ingen træning
Ingen træning
Ungdoms
arrangement
Ungdoms
arrangement

Sted
Silkeborg
Kajakklub

U-klasse
U14 – U18

HKK

Alle

HKK

Alle

HKK
Arrangement

HKK

Alle

Bemærkning
U14 vurderes
den enkelte
roers niveau

IPP2 prøver og
HKK
frigivelsesprøver
Foreløbig dato

Tilmelding til
træning
påkrævet
Min. 3 deltagere

Løb
Sprint

Silkeborg
Kajakklub

Alle

Løb
Marathon

Bagsværd Sø

Min. 5 deltagere

Løb
Børnestævne
m. 3
discipliner
Løb
Marathon
HKK
arrangement

Skanderborg
Kajakklub

U14
U16
U18
U10 – U16

U16
U18
Alle

Løb
3, 5 eller 10
km.

Horsens
/Bygholm Sø

Kun udvalgte
roere
Deltagelse er
nødvendig for at
bestå IPP2
Holdstævne

Ans/Randers
HKK

Alle

Forældrehjælp
påkrævet
Holdstævne

Holdstævner: Stævner, hvor det forventes at hele holdet er med – hvis man ikke ønsker at deltage som
roer, skal man med som support.
Sikkerhedsdag: Deltagelse i sikkerhedsdagen er påkrævet for at kunne blive fuldt frigivet - ungdommer kan
desuden kun blive fuldt frigivet med forældre underskrift.

