Føns Søsportsklub - Nyhedsbrev
Maj 2022
Standerhejsning
Søndag den 24. april startede sæson 2022. 28
medlemmer deltog i standerhejsningen. Efter et
hyggeligt kaffebord, hvor alle pladser var besatte,
fulgte vi traditionen med afsyngning af Helles fine
sang mens standeren blev hævet. Herefter tog nogle
en tur på fjorden. Andre blev i klubben og ryddede op
og gjorde klubben klar til næste arrangement.
Godt gebyndt er halv fuldendt.

Frigivelsesholdet

Vi har i år 12 kursister, og vi glæder os til at lære dem om turkajak og Gamborgfjord og ser frem til, at de
bliver aktive i klubben. Velkommen.
Frigivelseskurset startede torsdag d.28. april kl. 18.30 og fortsætter hver torsdag indtil 23. juni. Prøven
foregår lørdag 25. juni.
Der er planlagt kilometertur på følgende søndage 22. maj, 5. juni og 19. juni fra 09:00 – 11:00
Som udgangspunkt alle K1 kajakker, pagajer og veste reserveret i det tidsrum til instruktionen, men evt.
overskydende kajakker kan benyttes. Jakob
Broerne
Broerne er for de fleste en behagelighed ved turens start og afslutning. Broerne kræver vedligeholdelse, og det kan
være både let og hårdt arbejde, og oftest også koldt arbejde. Kajakpontonen blev ødelagt af højvandet i vinter og fik
en stor reparation, det var hårdt arbejde. Korfitzbro blev også reorganiseret en del i vinter og måtte i første omgang
reddes. Senere måtte den også repareres. Pæleormene havde hygget sig med de inderste stolper, som måtte
udskiftet, arbejdet var overkommeligt. Inriggerbroen var årets nemme bro, da vi fik god hjæp af både Niels Ulrik og
vejret. Når det gælder broer (som så mege andet), så er det Søren der ud over at organisere opgaverne også har lavet
en meget stor del af arbejdet. Selv om du får hjælp, så stor tak Søren.

Førstehjælpskursus
25 MAJ 1700-2100 i Søsporten. Kursus med fokus på
redning i og ved vand. Tilmelding til Poul på SMS 61780887
senest 20 MAJ. Vi prioriterer instruktører og deres
hjælpere, derefter fylder vi op med interesserede både fra
klubben og landsbyen. Der er 12 pladser i alt.
Klubben giver en sandwich og en vand til kursisterne.

Vi bliver støttet af:

Småklubbernes Støtteforenings Legatfond

