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Här kommer lite info om vad som händer i klubben i sommar, det är lite
nyheter vad gäller bokning av klubbens kanoter och att Kanot För Alla är
tillbaks under ledning av Bengt Hjort (tillsammans med medhjälpare) på Mån
och Tors kl 18-20.
Läs noga nedan vad som gäller:

Lån av klubbens kanoter
OBS ! Mån och Tors. 17.30 – 20.00 har Kanot För Alla förtur på kanoterna så
dom kan vara ”slut”, bedömning göres från vecka till vecka om det finns nån
ledig.
Det går att förboka kanoter, boka i pärmen som står på skrivbordet utanför
toaletterna.
Krav :
Betald verksamhetsavgift.
Max tid 6 tim.
Endast kanoter med nummer ( gul tejp med svarta nr. )
Endast kanoter i de 2 första portarna.
Fyll i dokumentet för avsedd kanot. Fliken i pärmen motsvara numret på
kanoten. ( detta för att få statistik )
Kanoter får ej lämna Väsman ( undantaget tävlingar ).
Det kommer även att tillkomma 7 st nya Citius, klubben har lyckats fått
sponsring genom att olika företag har köpt reklamplats på kanoter, antingen
helplats eller halvplats. Detta koncept föll väl ut och de nya kanoterna kommer
till klubben nångång under juni.

Råd och tips för er med verksamhetsavgift
Vid start av kanotturen kolla vilket håll vinden kommer ifrån. Väsman kan blåsa
upp med betydande vindar och vitvågor på ca.15 min så planera kanotturen.
Håll er nära land så mycket som möjligt, det tar tid att simma en längre bit med
kanoten på släp.
Ta med flytväst.
Om ni kantrar vänd kanot så fort som möjligt och stoppa paddeln i sittbrunnen.
Om ni gör strandhugg var försiktig så kanoten inte blir repad av stenar och
andra vassa föremål ingen vill väl ha en repad kanot.
Förutom att repor skämmer så går kanoten tyngre i vattnet.
När ni lägger ifrån er kanoten på land se till att rodret ligger i luften
och lägg inte kanoten på något spetsigt såsom stenar och dyl.
Efter kanotturen torka och gör ren kanoten lämna kanoten som ni vill ha den
nästa gång ni skall ut.
Ut och paddla så mycket som möjligt men gör det med förnuft.

Bärholmarna
Alla som är medlem i Ludvika Paddlarklubb äger rätt att utnyttja Bärholmarna
med dess stuga och bastu. Bokningspärmen kommer att stå på skrivbordet
utanför toaletterna.
Om man vill boka Bärholmarna gäller nedanstående :
Bokning max. 1 dygn 12.00 – 12.00 bokningslista flik 3.
Krav att göra 4 tim. arbetstjänst åt klubben tex funktionär på Kanot för Alla,
reparationer, målning mm. Håll utsikt på Ludvika Paddlarklubbs
hemsida/facebook/mejl när eller hur det kan vara något som behöver göras.
De som är behöriga att boka se flik. 2 ( fylls på efterhand )
Den som bokar har rätt att vara ensam på Bärholmarna.

Badtunna :
Badtunna för endast användas av de som genomgått utbildning pg. 3 st.
uppbrända vedpannor vilket har medfört en kostnad på ca 24 000 SEK.
Nyckel :
Nyckeln till Bärholmarna ligger i ett låst skåp i kanothuset.
Styrelsen har nyckel till skåpet.
Lämna Bärholmarna som du vill att det skall se ut när du kommer ut nästa gång
ni kommer dit.

Kanot för Alla
Det kommer äga rum måndagar och torsdagar kl 18-20 v.23-v.34.
Lista med bemanning har skickats ut tidigare till de som ska tjänstgöra, vill man
byta gör man det med varandra. Bengt Hjort kommer vara den som har hand
om detta och han kommer vara med i stort varje dag under sommaren.

Väl mött på sjön i sommar!
//Styrelsen Ludvika Paddlarklubb

