Aktivitets kalender Vejle Windsurfing & SUP klub 2020
Januar
1- jan:
Nytårssurf og pølser
22-jan: Fællesspisning i
klubben kl. 1830
Februar
27-feb:
General forsamling i klubben
Mere info kommer på mail.
kl 1900
Marts
18-mar:
Fællesspisning i klubben kl
18.30
29 -mar:
Standerhejsning og klargøring
kl. 12. Klubben sørger for
pølser og kaffe.
April
22-apr
Klubtræning starter:
Mandag, onsdag og Lørdag
Skippermøde kl. 17.00 i
klubben. Vær klar med udstyr
kl. 17.00
: fællesspisning efter klub
træning.
Lørdags træning er også på
programmet i April og Maj.

Maj
Træning Mandag, onsdag og
Lørdag
Fælles spisning i klubben hver
onsdag kl.19
Young GUN CUP: 16-17 Maj
Juni
Klubtræning: mandag, onsdag
og Lørdag(hvis instruktør).
31- maj til 2 juni Pinseturen til
Hvidesande.
24-Juni Sct. Hans aften, bål på
stranden og grillen tændes kl
19.00.
24-jun sidste trænings aften
inden sommerferien.
Juli
Klubben afholder
sommerferie.
August
19-aug første træning efter
sommerferien.
Vi træner mandag, onsdag og
lørdag
19-aug Fællesspisning efter
klubaften kl. 19.00
Lørdags træning er på
programmet i August.

September
Windsurf mandag og Onsdag.
Fællesspisning kl. 19.00 hver
onsdag, grillen tændes.
Evt kan en tur til Waterz
Planlægges, danmarks vand
festival for windsurfere og
Suppere.

Oktober
2-4-okt Klubtur til Nordjylland.
Klubben lejer hytten.
Windsurf Mandag og Onsdag.
6-okt sidste fællessping og
sæson afslutning med
træning.
25-okt Standernedtagning kl
13.00, klubben er vært ved
pølsebord.
November
20-november er Julefrokost

December til Marts
Klubbens medlemmer
arrangerer ture på MTB eller
bordtennis.
Diverse aktiviteter:
Evt. klubtur planlæging til
Waterz/PWA hvidesande eller
PWA Klitmøller.
Ture til udlandnet.
Ungdoms weekend Younggun som bliver afholdt
for klubbens unge
medlemmer og som bliver
meldt ud på landsplan.

Til dem som modtager windsurf undervisning:
Dem som var med til trænings sidste år,
fortsætter med at blive undervist, som sidste år.
Alle de nye kommer til at gennemgå et trænings
forløb på 12 windsurf lektioner. Det er vigtigt at
alle mødet op til det, så de ikke kommer bagud.
April og maj måned, er der træning Mandag,
Onsdag og Lørdag. Alle kan deltage mandag,
onsdag og lørdag.
Juni Måned er der træning Mandag og Onsdag.
Juli Sommerferie.
Vi starter et nyt hold igen til august. Hvor vi igen
kører mandag, onsdag og lørdag i august måned.
September og oktober, er der træning mandag
og onsdag.
Til dem som modtager SUP undervisning:
SUP undervisning bliver udbudt i løbet af 2019.
(hold øje med facebook siden).
Vores dygtige SUP instruktører sørger for at det
bliver afholdt 4 timers lang kursus.
Kurset handler om sikkerhed, teknik og SUP på
fjorden.
Når kurset er gennemført, giver det adgang til at
bruge klubbens udstyr resten af 2020, hvis du
vælger at blive medlem af klubben

