Årshjul 2018 Faaborg Havkajakklub
14.1. DGI møde med konsulent Chresten
28.1. Svømmehal – rullekursus med Andreas - Kajakholm
22.2. kl. 18.30 Generalforsamling m. Lars Simonsen som gæst efterfølgende
” life is good ”.
25.2. Svømmehal – Forbeholdt Unge
18. 3. Svømmehal
15. 4. Svømmehal – rullekursus med Andreas – Kajakholm
22.4. Svømmehal
22.4. kl. 14.30 - Klargøring af kajakker ,værksted skab mm til sæson.
Arbejdsdag hvor alt gøres klar og efterses – husk lak til nye skilte
22.4. kl. 17.40 – Instruktørsamling / møde med planlægning mm for sæson
Inkl. Fødselsdagspizza til instruktørerne.
29.4. kl. 13.00 – 15.00 – Standerhejsning – i vandet for dem der ønsker
Og kaffe og kage hygge. Henrik har kanonen klar 
Træningsaftner i sæsonen:
Mandage kl. 17.30 PÅ vandet – rutinetræning for nye roer
Tirsdage kl. 15:30 – 17.30 og 17.30 – 20.00 Ungehold
Onsdage kl. 17.30 – PÅ vandet – frigivne roer
Torsdage kl. 17.30 – PÅ vandet – begynder roning
Søndage kl. 10.00 – Frigivne roer
9.6. Havnens Dag – vild med vand.
Uge 27, mandag, tirsdag, onsdag - Kajak Camp for børn og unge ca 10-18 år
Kl. 09.00 – 15.00
? . 7. Open By Night – aftenroning med fyrværkeri fra vand siden
26.7. Træskibs dag – arrangement sidst på eftermiddag/først aften
Uge 31, mandag, tirsdag, onsdag – Kajak Camp for børn og unge
Se ovenfor
? . 8 - Ø Havets Dag – Øhavs muset arrangør.
16 – 19. 8. – Outdoor Sydfyn – Try It og måske med mulighed for tur.
Fredag aften Pizza aften – lørdag med fælles gril og hygge.
Nærmere udmeldes.
Impulsive ture, ture i andre farvande, husk vi har traileren mm

Fuldmåne ture
16.11. Julefrokost i DBS
13.12. Lucia arrangement
Herudover, kurser for instruktører og for evt medlemmer der gerne vil
tage instruktør kursus og være klubben behjælpelig.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kom frisk medlemmer, jo mere i engagere jer og tager ejerskab, jo flere
muligheder.

