HAVSPADDLARNA 2021 – Januari

Hjälper du till med årets program och aktiviteter
Många av oss sneglar redan på vårens första paddlingar även om en hel del vinterpaddlar
eller åker skridskor. Joakim och Zdenek jobbar för fullt med planeringen men ju fler som
hjälper till desto roligare blir det för både medlemmar och styrelse.
Vilken är din drömpaddling?
Det är dags att gnugga geniknölarna och drömma oss in i härliga turer. Du kanske har sett de inspirerande
förslagen på HAVs forum på Facebook? Vart vill du själv åka? Och vilka fina paddlingsvatten känner du till som
du vill visa för andra? Tänk till och ge oss din drömpaddling, den blir säkert även någon annans dröm.
Något av det finaste med HAV är de teman vi har på många av paddlingarna – det skiljer oss från de flesta
andra paddlingsföreningar och det är här du som medlem kommer in i leken. Senast den 6 februari önskar vi få
dina önskemål om programpunkter. Det kan vara korta eller långa turer, med eller utan tema, föreläsningar
eller annat som du tycker Havspaddlarna kan anordna.

Jubileumet som inte blev av
Pandemin satte stopp för 2020 års jubileum men nu tar vi nya tag. Kan du tänka dig att hjälpa till lite eller lite
mer? Vi söker ett par medlemmar utanför styrelsen som vill sätta programmet och hjälpa till att genomföra
jubileumet. Anmäl ditt intresse till någon av oss.

Till dig som är eller vill bli ledare
Vilken eller vilka turer vill du leda? Eller vill du kanske bli ledare eller hjälpledare? En tur eller flera – det är inte
så viktigt, vi behöver dig i vilket fall för att det ska bli roliga och bra turer i sommar.
Det blir snart en ledarträff (digital skulle jag tro) där alla nya och tidigare ledare är välkomna.

Kom med dina förslag senast den 6 februari
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Havspaddlarna i Västerås - Vi är en förening som paddlar med havskajaker på hav, sjöar och åar. Vårt program fylls med
både korta dagsturer och längre turer med tält.
www.havspaddarna.se

HAVs forum på Facebook

