LPK-Nytt

nr 1 2015

red: Anki G

Kallelse till Fixardag Lördag 3 Maj 10.00 samling i klubbhuset.
Vi ställer iordning för paddelsäsongen. målar, städar, fixar bryggan, mm.
Dags att betala medlems och verksamhetsavgift
Se separat blad som bifogas detta utskick. Samma avgifter som 2014 gäller.

Gemensamma träningar 2015
Vi fortsätter med tisdagar o torsdagar kl 18. I skrivande stund är det oklart vilka
träningsgrupper som kommer att finnas. Målet är att så många klubbmedlemmar som möjligt
paddlar ut samtidigt och att vi alla försöker hjälpa och lära dem som behöver det. Får vi sedan
till intresserade elever och tränare så meddelas det via informations kanaler enligt nedan samt
på tisdagar och torsdagar. Om intresse finns för att köra tisdagspaddling med utlottning igen
(2013 hade vi det) kommer det att köras. Tycker du at det är en bra idé maila Anki om det!

Kanot för alla 2015 – Läggs vilande pga. lågt deltagarantal 2015 mm.
Kanotskola 2015 – Ingen planerad kanotskola för barn under sommarlovet. Däremot kan
det bli något för vuxna/äldre ungdomar i veckorna eller ev. en helg. Du som är intresserad att
vara med kontakta Anki.

Styrelsen 2015
Styrelsen består av Carina Torstensson, Peter Ydersten, Robert Andersson och Anki
Gudmundsson. Flera vakanser finns så är det någon som känner att den skulle vilja göra en
insats för att klubben kontakta någon av oss i styrelsen. Styrelsens möten är öppna för alla och
annonseras på hemsida och via facebook. Nästa styrelsemöte är planerat till 27/4 kl 18.

Bärholmarna
Kom ihåg att Bärholmarna finns att utnyttja för klubbens medlemmar till en låg kostnad.

Informationskanaler där info om vad som händer finns:
Hemsidan: ludvikapaddlarklubb.se
Facebook, grupp: Ludvika Paddlarklubb, Carina ger dig access dit.
Mail: ludvikapaddlarklubb@gmail.com

Bingolotto Du kan fortfarande stödja LPK ekonomiskt genom att köpa bingolotter och ange
LPK som förening.

Upptäcker du trasiga kanoter eller annat som är trasigt eller saknas, meddela
vår intendent Jan-Erik Ström. Att lägga en lapp i klubbhuset t.ex. funkar bra för att meddela
honom.
Välkomna till en ny paddelsäsong 2015
Från Styrelsen för LPK genom Anki

