Drøbak kajakklubb
Vi padler tur med havkajakk
https://drobakkajakk.no

UNGpadlesamling 24-26 juni på Storesand, Hvaler

Dato/Tid
Dato(er) - 24.06.2016 - 26.06.2016
Hele dagen
Sted
Storesand

Beskrivelse
Fredag 24 – søndag 26 juni blir det UNGsamling for ungdom mellom 13-17 år. Samlingen
blir på Storesand, Hvaler med overnatting i telt eller lavvo. Dette er et felles arrangement for
Drøbak kajakklubb, Fredrikstad kajakklubb og Halden padleklubb.
Du må ha våttkort-grunnkurs hav for å delta på denne delen av samlingen. Vi vil
også arrangere grunnkursUNG på Storesand denne helgen, informasjon om dette finner du her.
I kajakken blir det trening på padleteknikk og redninger i bølger. Du får prøve deg i andre
forhold enn det du er vant til. Vi prøver også å få til et førstehjelpskurs. Forøvrig blir det mye lek
og moro.
Du kan låne kajakk, redningsvest, padleåre og spruttrekk. Du må ha med klær, flere tørre skift
og gjerne våtdrakt, i tillegg til mat, sovepose, underlag. Si fra hvis du har med eget telt. Vi har
noen våtdrakter å låne bort. De som melder seg på vil få tilsendt utstyrsliste.
Samlingen koster kr. 600,- for medlemmer i Drøbak kajakklubb, Fredrikstad kajakklubb og
Halden padleklubb. For andre koster det kr. 700,-. Du melder deg på via hjemmesiden til
Drøbak kajakklubb (http://drobakkajakk.no/arrangementer/). Skriv i kommentarfeltet om du vil
låne kajakk m utstyr.
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Frammøte fredag kl. 13, vi avslutter søndag kl. 15.
Transport: Det går buss (Time-ekspressen) hver time fra Oslo til Skjærhalden, den stopper bl.a
på Korsegården og i Fredrikstad. Fra holdeplassen ved Kirken er det 15 min å gå.
Ansvarlige for samlingen er Mario Hoffman, tlf/sms 936 25 826 (Halden padleklubb), Gry
Gerhardt, tlf/sms 915 99 460 (Fredrikstad kajakklubb) og Aase Richter, tlf/sms 905 29
326 (Drøbak kajakklubb). Kontakt oss hvis du lurer på noe.
Sett av helgen til padlesamling!

Det er 15 plasser totalt. 4 er reservert og 11 plasser er ledig. 0 avventer godkjenning.

Påmelding

Bestilling er stengt for dette arrangementet.
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