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Atter en periode med stor aktivitet, og mange aktiviteter at fortælle om:
Klubmesterskab
Fredag d.6. september var planen at der skulle holdes klubmesterskab for de unge, men vejret var desværre sådan at
det ikke kunne lade sig gøre at arrangere starter og lign. Derfor blev det holdt som en almindelig træningsfredag.
Dette afholdt dog ikke de gæve børn, forældre og ledere i at have godt socialt samvær bagefter med alle former for
medbragt mad, hygge og godt humør.
Tour de Gudenå
Løbet blev afviklet lørdag d.7. september og igen i år var der deltagelse fra klubben idet Dagny deltog på 23 km
distancen (hun skulle hjem til bryllup og havde derfor ikke tid til at stille op på 70 km turen) På 42 km distancen deltog
Palle L-J, Jørgen og Hans A. Dagny gjorde det rigtig godt og vandt dameklassen i tiden 1:54:44. På 42 km ruten kom
Hans ind i tiden 4:26:06, Jørgen i tiden 4:42:23 og Palle i tiden 4:47:41.

Dagny øverst på skamlen

Hans A, Carl (Palles kammerat fra Norge), Palle og Jørgen

Naturens dag
8 september blev Naturens Dag afholdt i fantastisk dejligt vejr. Derfor var der måske forventninger om mange
besøgende. Dette holdt dog ikke stik, der kom få gæster udefra, måske fordi der var nogle populære arrangementer
på Føns Strand som snuppede gæsterne. Til gengæld var rigtig mange klubmedlemmer mødt op, hvilket var dejligt at
se og alle fik en god og hyggelig dag i det fine vejr.

Vi bliver støttet af

Føns Søsportsklub - Nyhedsbrev
Oktober 2019
Paddle Battle i Vejle
21 september dystede 75 børn og unge heriblandt Andreas, Laura, Ane Sofie og Julie fra klubben i Paddle Battle som
blev afholdt ved Vejle Kajakklub. Der blev dystet i forskellige distancer, i ener – og toerkajak og i stafet. Vores 4 roere
gjorde det rigtig godt og det blev til en 2 og 3 plads til Ane Sofie i henholdsvis ener og toerkajak og en 1 plads til
Andreas i toerkajak. Godt gået alle 4!!!

Lidt inspiration til næste gang vi bygger til i klubben

Julie kæmper

Ane Sofie på vej over målstregen

Godt bølgerne på vandet var mindre

Varme i klublokalet
Vi har fået installeret varmepumpe i klublokalet, så nu er det vigtigt at du husker at lukke døren.
Den er altid tændt for at holde en vis minimumstemperatur. Ved faste ugentlige arrangementer kan temperaturen
være noget højere, indtil videre er der ikke mulighed for at man selv kan eller må stille på noget.
Onsdag formiddag:
Vi er nogle stykker der har fri i dagtimerne. Vi mødes hver onsdag formiddag ved ni-tiden og drikker en kop kaffe.
Derefter ror vi en tur hvis humøret og vejret er til det. Ellers kan vi finde på at reparere både, gøre rent, rydde op eller
andet nyttigt. Eller også ordner vi bare verdenssituationen og drikker mere kaffe. Der er ikke noget med tilmelding –
bare kom og vær med.
Bent.

Den nye inrigger
Den ankommer til klubben den 5. oktober, hvor vi indstiller årer og laver en prøvetur med Thomas Agerbirk, som
ønsker at afprøve ændrede konstruktion.
Søndag den 6. oktober kl. 09:00 navngiver vi båden, her vil klubben også give kaffe og brød. Vi håber at se mange
medlemmer.
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Kajakguide Lillebælt
Den har været længe undervejs. Ser man
resultatet, forstår man det godt.
Det er en meget flot bog som Kolding,
Fredericia og Middelfart kommuner har
udgivet. Man kan skaffes mod et
”mindre” gebyr på kr. 250,- per
eksemplar.
Vor klub har bidraget med oplysninger fra
vort område. Dagny og Steffan, på
autoritetssiden har Rikke været bestyrer.
En flot bog.
Søndag den 6. oktober kl 11:00 frigives
bogen ved et arrangement på Skærbæk
Strandpark, Brandsøvej 35, 7000
Fredericia. Støt op om dette fine initiativ.
Husk tilmelding senest den 2. oktober.
Detaljer se nedenfor.
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