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Hvad er der sket siden sidste nyhedsbrev – 2 sider information
Pølseturen - lørdag den 29. august
En af de sidste dage i august, i flot vejr, afholdt Strømmen sin årlige Pølsetur til Føns. Vi talte ca. 25 gæster. 6
medlemmer fra klubben roede mod Strømmen, så en overgang var der rigtig mange kajakker på vandet. Vel i land
lånte nogle af os grillvarme til medbragt kød. Vi håber at Strømmens venlige kajakfolk havde en god dag sammen med
os på Gamborg Fjord.

Konfirmandtræf - onsdag den 9. september
Konfirmanderne fra de 4 kirker besøgte klubben på vej til deres sidste fællesaften i konfirmandstuen inden den store
dag. De af vore ungdomsmedlemmer som var en del af gruppen, viste sig som sædvanlig som gode kammerater og
hjælpere, men også som de lidt pjattede vandhunde de også er. Til lykke med konfirmationen.
Tour de Gudenå - lørdag den 12. september
Dagny klarede de 70 km med en gennemsnitshastighed på over 10 km i timen. Hendes tid var 6:59. Hun blev nr. 5
blandt alle kvinder. Faktisk roede hun lige op med en danmarksmester. Hans Arnoldus klarede sine 42 km i næsten
samme flotte stil. Hans’ tid var 4:40. Hans’ ankomst til målområdet blev speciel bemærket. Ud over den traditionelle
konstatering at endnu en båd havde gennemført, blev både TIKI, Arnoldus og Føns Søsportsklub fremhævet da han
passerede målstregen. Hans sagde, at det var fordi hans TIKI blev betragtet på samme måde, som gensynet med en
gammel Folkevogn! I er seje, og vi hører på vandrørene, at I har inspireret andre til at deltage næste år.
Naturens dag - søndag den 13. september
Traditionen tro, deltog klubben i arrangementet. Ikke én eneste gæst som ikke var klubmedlem besøgte os, så måske
er det tid til en pause? De 4 medlemmer som stillede op som værter, havde alligevel en god dag, hvor vi fik arbejdet
lidt samtidig med, at verdenssituationen omkring Gamborg Fjord blev gennemgået.
Førstehjælpskursus - lørdag den 19. september

ben inden vi begyndte at redde ham!

Vi bliver støttet af
Småklubbernes Støtteforenings Legatfond

12 medlemmer deltog i et 8 timers kursus,
som blev afholdt i klublokalet, bådhallen,
på broerne og plænerne. Vi lærte hjertelunge-redning, hjertestarterens funktion og
anvendelse samt almen førstehjælp. Det
var en god og lærerig dag. TrygFonden og
Lokaludvalget for Føns og Omegn gjorde
kurset muligt for os. På det første foto ser I
en af hjælperne, som vi testede vores
kunnen på. Han havde hverken arme eller
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Kajakinstruktørkursus IPP1- weekenden den 26/27. september
Så fik klubben 5 nye
kajakinstruktører. Vi ønsker
Dorthe, Jakob, Kristian, Tage og
Jørgen til lykke med beviset.
Instruktøren fra DKF sagde, at
det var et dygtigt hold. Vi
værdsætter at klubben nu har
fået medlemmer som kan
aflaste vore ”gamle”
instruktører der i en årrække
har trukket et stort læs.
I denne sæson har vi også arbejdet med andet end søsport
Bestyrelsen ser en værdi i et samarbejde med andre foreninger. Førstehjælpskurset er et af resultaterne. Men vi er
ikke kun nydere, men også ydere. Vi har været en del af det succesfulde arbejde med at skaffe midler til det lokale
Føns fællesskab, hvor Nordea-fondens ”Her bor vi” pulje har fundet det værd at støtte et renoveringsprojekt på Føns
gl. skole med kr. 460.000. Vi forventer, at klubben bliver nogle af de første til at se resultatet, når vi holder planlagt
generalforsamling den 18. februar. Vi har også deltaget i et Naturpark Lillebælt møde, hvor der blev stillet ressourcer i
udsigt til forbedringer af vandkants Føns, som dog ikke omhandler søsport da vi er ved at være velforsynede.
Dette sker der i oktober og senere
Bestyrelsesmøde – torsdag den 15. oktober kl. 19:00
Årets sidste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset. Har I emner der ønskes taget op kontakter I os blot.
Standerstrygning - søndag den 25. oktober kl. 12:00
Så blev det efterår. Vi ønsker, at alle der har lyst, kan nå en tur på fjorden inden vi trods vanskelige forudsætninger
pakker en meget aktiv sæson 2020 væk. Men mød op kl. 8 så tænker vi, at vi kan lave både kajak- og inriggerhold til
nogle timers fællestur, hvis vejret tillader det. Vi er i tider hvor normale fællesaktiviteter er umulige at planlægge og
problematiske at udføre. Derfor laver vi ikke fællesarrangementer på forhånd, men giver plads til egen forplejning
efter standerstrygningen. Men hold øje med kalenderen her vil eventuelle arrangementer blive meddelt.
Klubbens onsdagsformiddage
Vi forventer at fortsætte disse træf, hvor der kan arbejdes, ro eller snakkes. Kig i kalenderen, så kan I se hvornår de
starter, forventer det bliver omkring november. Det var hyggeligt sidste år, og gav megen værdi til klubbens grej.
Broerne
Broerne forventer vi at tage op i slutningen af november, om vejret arter sig vel. Så nyd de er i vandet så længe.
Kajakfrigivelseskurset 2021
Vi er begyndt at modtage henvendelser fra interesserede, og der er allerede fyldt godt op, så hvis I også kender
interesserede, så sørg for at Kristian Rud får besked.
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