NYHEDER MAJ 2020

Corona status.
Lige efter påske åbnede klubben for brug af klubkajakker. Du skal stadig møde omklædt og holde
god håndhygiejne, vaske eller spritte hænder før du tager en kajak og ligeså når du er færdig med
at bruge den skal den skylles og tørres godt af. (Du skal ikke spritte hele kajakken, men gør den
rent som du selv vil modtage den og spritte på relevante steder.)
Det er nu tilladt at anvende toilettet overfor klub pc´en, men kun dette toilet. Brug af
omklædningsrummene eller resten af huset er stadig ikke tilladt. Brug hoveddøren tættest på
toilettet. Husk også her god håndhygiejne. Der står desinfektionsspray ved håndvasken Sprit alle
berøringsflader af før og efter brug af toilettet. Brug papir til aftørring.

Følg med i nyeste retningslinjer på hjemmesiden.
Begynderhold
De første to begynderhold a 8 personer er frigivet til kystnær roning indtil videre.
Begynderhold 1 Langtur16/5:
Gruppe 1 var med 10m/s fra vest og vindstød op til 15 m/s på langtur på åen. Turen gik til
Harteværket og Påby Enge shelter med frokostpause. Turen bød på træning i effektiv
fremadroning, styretag, balanceøvelser og godt teamwork ved landgang på de to pausesteder.

Ligeledes var gruppe 2 14 km på åen denne dag. Her blev også øvet teknikker og en enkelt
egenredning eller 12.
Der samles op med en træningsaften/halv dag senere, så de får det fulde ipp2 bevis
Næste to hold a 8 personer plus instruktør og hjælper starter d. 26.5, hvor klub havkajakker er
reserveret til formålet.
Kurset kører 26.5 + 28.5 + 2.6 (17.30 - 20.30) + 6.6 (dagstur)

Klubaktiviteter
Corona har givet anledning til mange aflyste klubaktiviteter bl.a. den traditionelle Kr.
Himmelfartstur til Sverige
Der er dog dukket spontane tiltag op, hvor initiativtagere har inviteret et behørigt antal deltagere
på tur.
Der har været tur i høje bølger Årø og Bågø rundt, en tur for 4 til Møn, Kr. Himmelfartsdag fra
Fåborg til Bjørnø og Avernakø - 48 km! og mange dejlige ture af varierende længde og
deltagerantal i vore mere hjemlige farvande. Man må jo være lidt opfindsom når man sådan bliver
sat lidt ud af spil.
Forhåbentlig bliver Klitmøller turen sidst i juni til noget. Der er stadig få ledige pladser
Der er også planlagt en DGI tur til Mariager og Randers fjorde sidste weekend i juni
Husk at tilmelding sker via KKK hjemmeside.
DGI ture skal tilmeldes hos DGI først og dernæst i Klubmodul,hvis man vil være med til fælles
kørsel

GDPR
Vi har opdateret måden hvorpå vi indsamler samtykke til anvendelse af billeder hvorpå
medlemmer optræder.
Vi vil meget gerne fortsat kunne benytte billeder af jer til vores hjemmeside og andre steder. Vi
respekterer fuldt ud ønsket fra nogle medlemmer, om en bedre mulighed for at kunne fortælle,
hvilke typer billeder der må benyttes eller ikke benyttes.

Alle medlemmer bedes logge på klubmodul og tilkendegive vedrørende brug af billeder af dem ifm
klub aktiviteter. –

Turregistrering

Husk at du kan registrere dine ture via rokort.dk, (App eller online, kan tilgås fra hjemmesiden.)
mens der adgang forbudt til klubhuset. Kan også bruges til kajakreservation.
Reservation af kajakker kan kun foretages ifm klubture, DKF arrangementer og DGI ture

Plads til egen kajak
Det kan ikke garanteres at der er plads til egen kajak, så inden du køber kajak skal du aftale med
Johanne, der er pladsansvarlig, om der er plads i bådhallen til dig.
Ungdom
Der har været stor frustration hos ungdom dette forår. Frustration over aflyste stævner,
frustration over aflyste træningslejre. Det har været svært at finde moptivation til at fortsætte
træning 6 dage om ugen, når der ikke mulighed for at at kunne måle sig med andre unge i
Danmark.
Sidste weekend i maj tager Ungdom på en klubtur. Turen går til Fænø Kalv og er med overnatning,
log står på bålhygge og socialt samvær.

Med ønske om engod sommer med masser af herlige kajakture:-)
Bestyrelsen

--

