Velkommen
til
Hals Ro- og Kajakklub

Støt vores lokale sponsorer:
Bilsyn Ulsted
Mejdahls Bageri
XL Byg Hals
Lund El
Hals Marine Forening og Skyttelaug
Byens Kiosk
Gandrup Element
Claudi Fisher
Lund Dahl Invest
EØ Invest

Hals Ro- og Kajakklub og Vinterbadere
Vi ønsker dig hjertelig velkommen til klubben, og håber, at du vil finde dig
godt til rette blandt os andre roere og vinterbadere som er samlet her under
samme tag.
Hals Ro- og Kajakklub (HRKK) er en klub for alle, der vil bidrage til et
aktivt klubliv ved vandet, hvad enten man helst befinder sig på det eller i
det.
Vi er en klub for medlemmer, der ønsker at dyrke ro og kajaksport for
motion, naturoplevelser, sportslige ambitioner og ikke mindst for hyggeligt
samvær.
Der er stor forskel på hvordan og hvor meget enkelte medlemmer bruger
klubben. Nogle kommer hver dag, nogle på forskellige tidspunkter, nogle
kommer sjældent, eller slet ikke. Vi har ikke nogen ”rigtig” måde at bruge
klubben på. Men det er vigtigt, at vi alle føler et ansvar for den fælles drift
og det sociale samvær.
Derfor forventes det, at alle yder en indsats og at vi hjælper hinanden. Det
gælder alt lige fra oprydning, rengøring, vask af håndklæder, planlægning
af arrangementer, vedligeholdelse af kajakker, robåde, sikkerhedsudstyr og
andet grej mv. Vi ser gerne, at klubbens grej bliver behandlet, som var det
ens eget.
Vi har ingen ansatte til at gøre arbejdet, men vi tror på, at når alle yder en
indsats, så føler man et større ansvar og dermed har vi en stærk klub med
et stærkt fællesskab.

Klubaften:

Prøveaften
for nye medlemmer:

Tirsdage kl. 18.00 – 21.00 Vi tilpasser
tidspunktet efter årstiden. På klubaftner er der
altid nogle at ro med – når vejret tillader det. Vi
mødes og ror afsted i samlet flok.

1. mandag i hver måned.
Kender du flere, der som dig selv, er nysgerrig
på rosporten, så er de velkommen i klubben på
en af vores prøveaftner. Her sørger vi for at der
er tid til at introducere nye til klubben,
materiellet og glæden ved sporten.

Bestyrelse:

Steen Lund Sømod /Formand

Gregers Gregersen / Kasserer
gregers@halling-gregersen.dk

Helle Justsen / Sekretær

Søren Jensen / Hus og materielforvalter

Anne Marie Sørensen

Carsten Henriksen

Niclas Jensen / Hus og materielforvalter

Hjemmeside:

www.halssoesportscenter.dk

Facebook gruppe:

Hals Ro- og Kajakklub

Bank:

Sparekassen Vendsyssel

Reg.nr. 9070

Kontonr. 2241175661

Mobile Pay:

Tlf. 53 35 16 19

Søg medlemskab:

Indmeldelsespapir forefindes på opslagstavlen i
klubhuset

Udvalg
Festudvalg:

Aktivitetsudvalg:

Saunaudvalg:
Sponsorudvalg:

Materieludvalg:

Synes du der mangler et eller flere udvalg eller ønsker du at være med i et
af de eksisterende udvalg, så kontakt os gerne.

Aktiviteter:
Vinterbadning:
Standerhejsning og
strygning:

hver tirsdag kl. 17.00 samt søndag kl. 8.00

Annonceres særskilt men ligger typisk medio
april og den sidste lørdag i oktober.

Sommerfest:

Medio august

Julefrokost samt dåb:

Lørdag før 3. søndag i advent

Ture:

Santa Lucia i kajak - er i december
Årlige ture til henholdsvis Norge og Sverige.
Disse annonceres på Facebook

OBS!
Husk at tjekke vores aktivitetskalender i klubhuset

Brug af klubhuset:
Som medlem indgår du i den årlig rengøringsplan, den hænger på
opslagstavlen. Du skal undersøge hvilken søndag du skal forstå
rengøringen.
Vi er fælles om oprydning og om at fylde/tømme opvaskemaskinen.
Derfor beder vi dig om at være opmærksom.
Tag sko (også kajaksko) af, inden du går ind i badeværelset.
Vi holder selv gulvet rent for vand, sand og sokkeuld. Koste mm. finder du
i rengøringsskabet.
Som medlem kan du købe en nøglebrik mod betaling af 250 kr.
Nøglebrikken er personlig og mistes den, må du købe en ny.

Briknøglen kan købes ved at kontakte kassereren på mail.
Nøglebrik til rengøringsdagen forefindes i gammelt klubhus. Denne
virker kun på selve rengøringsdagen, om søndagen.
Betaling af øl, vand mm: se opslag i klubhuset

Vinterbadere:
Tid: Hver tirsdag kl 17.00 og hver søndag kl 8.00 med morgenbrød og
hygge
Formand: Steen Lund Sømod
Facebook gruppe: Vinterbadeklubben SÆLHUNDENE Hals

Sauna:
Ved benyttelse af saunaen udover ved vinterbadning, bør der være
minimum 4 personer til stede. Brug saunaen med omtanke.

Kajakker, robåde og udstyr
Klubkajakker:
Der er kajakker nok til alle og man kan frit låne dem. Booking af kajak er
mulig.
Bookingtiden er tidspunktet hvor man er i vandet og klar til afgang.
Husk! Skriv altid tider i ro journalen.
Der er mulighed for opbevaring af egen kajak i klubben.
Robåde:
Klubben råder over 2 stk. To åres inriggere og 1 stk. Fire åres inrigger.
Nødvendigt udstyr:
Svømmeveste, pagajer, pumper m.m. kan lånes og er tilgængelig i klubben.

Omgang med kajakker og udstyr:
Pas godt på vores kajakker, de er dyre.
Vær altid 2 om at bære kajakken, både af hensyn til egen ryg og for ikke at
skade kajakken. Ellers brug kajakvognen.
Bær kajakken ned på broen og sæt den ned i vandet.
Pas ekstra godt på glasfiberkajakkerne, da de er mere sarte og dyrere end
plastkajakkerne.
Skal du på land (stranden), så stop kajakken inden den ”slæber” op på land,
slå ror/finne op, stig ud og bær kajakken ind.
Plastkajakker kan dog tåle at blive roet op på sandstrand, men ikke på
stenbred.
Efter turen skal kajakken skylles med ferskvand og tørres godt med
håndklæder.
Tøj mm. hænges til afdrypning, inden det hænges på plads.
Håndklæder hænges til tørre, inde eller ude. Vaskes/tørres efter behov.

Sikkerhed:
Altid min. 2 roere afsted om vinteren.
Husk altid:
Rovest, pumpe, vand og slæbeline
Ro ikke alene hvis du ikke er friroet
Giv familien besked om, at du er ude at ro
Skriv dig altid i ro journalen

Frironingskursus:
Afholdes 1 -2 x årligt eller efter behov.
Man er friroet efter 100 km

Dåb:
Der er dåb 1 x årligt af både nye roere og vinterbadere. Gamle roere må
også gerne omdøbes.

Kontingentsatser:
Indmeldingsgebyr:
Juniorer, (betaler ikke indmeldingsgebyr)
Vinterbadere Senior
Vinterbader Husstand
Roere
Seniorer 1 aktivitet
Seniorer 2 aktivitet
Personkontingent 2 aktiviteter
Husstandskontingent 1 aktivitet
Husstandskontingent 2 aktiviteter
Passivt medlemskab
Årligt adm.gebyr til opbevaring af egen kajak

500 kr.
250 kr.
600 kr.
1.000 kr.
800 kr.
800 kr.
1.700 kr.
1.100 kr.
1.200 kr.
1.700 kr.
250 kr.
250 kr.

Tilmelding: send en mail til klubbens kasserer
Indbetaling af kontingent skal ske til klubbens konto. Se bank
oplysninger.

Vel mødt i vores klub
Vi glæder os til aktiv hygge sammen 
På klubbens vegne,
Bestyrelsen

