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Til : Kursdeltakere introkurs Våttkort havkajakk
Fra : Akerselva Padleklubb
Gratulerer med introkurs NPF Våttkort for havkajakk!
Vi i Akerselva Padleklubb håper at du får glede av kurset og at det inspirerer deg og dine venner til
mer vannaktivitet fremover! Takk for at du ble med :-)
Hva du kan bruke Våttkortet ditt til
Ta godt vare på Våttkortet ditt da det ofte må fremvises for å få leie eller låne
kajakk som bevis på at du har nødvendige grunnleggende kunnskaper for bruk
av kajakk. Som APK-medlem kan du låne klubbens utstyr gratis
(ikke-medlemmer kan leie). Vil du lære mer om Våttkort, ta en titt på denne
siden hos Norges Padleforbund: http://padling.no/vaattkort/.
Først av alt skal padling være gøy og samtidig være en avkobling i hverdagen ambisjonsnivået velger du selv!
Hva er Akerselva Padleklubb og er det noe for deg?
Klubben er et grasrot-initiativ i Bydel Gamle Oslo som ønsker å bidra til at vi som bor i bydelen (og
andre i Oslo) kan få muligheten til å utforske Akerselva og Oslofjorden med kajakk, kano, SUP-brett,
robåt osv.
Klubben ønsker å bidra til blant annet følgende for sine medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisere klubbmedlemmer og tilhørende fellesskap.
Organisere gratis utlån for kajakk, kano, SUP, båter mv. (fra Olafiagangen).
Organisere kurs, turer og aktiviteter, sikre gode rabatter/tilbud fra uilke leverandører.
Legge til rette for egenorganiserte turer og opplevelser alene eller med venner.
Bidra til nærmiljøaktiviteter, med spesielt fokus på unge (herunder samarbeid med andre
frivillige mv. som jobber mot barn og unge, eks. Joys båtutlån)

APK er tilsluttet seg Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Padleforbund (NPF).
Bli medlem om du vil låne gratis ustyrs kajakk, kano, SUP m.v (eller bare støtte klubben)
Du kan lese mer om APK på www.akerselvapadleklubb.no (og på
Facebook. Vi vil gjerne ha deg som medlem slik at vi sammen kan
bidra til å spre padling og roing som aktivitet for unge og voksne.
Gå inn på www.akerselvapadleklubb.no og velg Bli medlem
(kontingent er kun kr 100,-). Vi ønsker også
“støttemedlemmer”.
Send e-post på info@akerselvapadlekubb.no ved spørsmål.
Info kursdeltakere

Med fokus på nærområde og miljø
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