Ungdomskajak i Strømmen
Vinteraktiviteter 2019-2020
Om vinteren er klubbens ungdomsaktiviteter fælles for alle ungdomsroere.
Vi mødes og laver spændende og sjove aktiviteter sammen – og hygger!!

Tilmelding på www.rokort.dk
Alle ungdomsroere er oprettet på rokort. Man kan enten bruge rokort på
computeren i klubben eller selv logge på hjemmefra på PC eller mobil:
Find Kajakklubben Strømmen og log på med følgende:
Brugernavnet er fødselsdato + initialer. Dvs. DDMMÅÅ-FFEE
Hvor FF er de 2 første bogstaver i fornavn og EE i efternavn.
Adgangskoden er ”rokort”
På Facebook vil vi skrive, når der er et opslag på rokort, der omhandler en aktivitet,
der kræver tilmelding. Fx har vi altid brug for at vide, hvor mange, der vil med i
svømmehallen og hvor mange, der skal laves mad til om mandagen .

Indendørs træning og boldspil i gymnasiets pigegymnastiksal
Vi mødes ved døren til gymnastiksalen 10 minutter før til omklædning.
2019:
Hver tirsdag kl. 20-21
2020:
Hver mandag kl. 19-20
Klubaften med spisning
Vi mødes 1 mandag hver måned kl. 17.30-20.
Vi laver spændende ting og søde forældre laver mad til os.
2019:
28. oktober, 18. november, 16. december
2020:
13. januar, 24. februar, 23. marts
Svømmehal med kajakker
4 gange inden næste sæson vil vi tage i svømmehallen i Strib med kajakker.
Vi har 3 timer, hvor vi øver redninger, ruller, svømmer og leger.
Lørdage 10-13:
23. november, 18. januar, 7. marts
Søndag 13-16:
26. april
Vi mødes 1 time før i klubben til at pakke trailer og slutter 1 time senere.
Facebookgruppe
Til vinteraktiviteter bruger vi Facebook-gruppen ”Strømmens Ungdomsroere”.
Vi forsøger at få alle forældre til at tilmelde sig denne gruppe. De unge må
også gerne være med. Nogle gange vil Messenger bruges som ekstra.

UNGDOMSTRÆNERNE
HAV ungdom
Dorte Gilså Hansen 24984088
Martin Mortensen 28100715
Erik Folke Madsen 20865020
Hans Havgaard Hansen 40144111
HAV børn
Malene Kjærsgaard 61244393
Anette Henriksen 28153847
Bettina Rasmussen 29677663

TUR/KAP begynder og øvede
Niklas Johansen 42420737
Theo Skov Thuesen 53637743

