Oslo kajakklubb i samarbeid med Havpadlerne Tønsberg inviterer til:

Vårsamling 2015
På Hvasser Motell og hytteutleie, Vestfold, 30 april – 3 mai 2015

Hvem kan delta?

Andre priser:

Tradisjon tro fortsetter OKK med sin klassiske vårsamling,
også i år med utgangspunkt i Hvasser motell og hytteutleie (http://www.hvassermotell.no/) med tilhørende vakre
skjærgård. I år har vi utvidet samlingen med en dag slik
at vi kan få tre hele dager sammen for å utvikle oss som
padlere og treffe nye venner. Løp og meld dere på, det er
bare ca 70 senger. Øvrige må ordne overnatting på
annen måte. Selv om dette er et OKK arrangement, så
håper vi å se padlere fra andre klubber. Vårsamlingen er
kun åpen for deltakere tilsluttet en NPF klubb.

• Samlingsavgift er kr 300,- som også dekker varmt
måltid torsdag (kl 2000), varme griller fredag og
lørdag. Påmelding og betaling innen 17 april. Ved
påmelding etter frist kommer et påslag på kr 250,-.
Ved sen påmelding betales hele beløpet kontant ved
ankomst.
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Overnatting

Aktiviteter
• NPF Grunn-og teknikkurs (www.padling.no) kjører
vi fredag og lørdag. Pris kr 1800,• NPF Aktivitetslederkurs (www.padling.no) kjører vi
over tre dager, fre-, lør- og søndag. Pris kr 2300,• NPF Ungdomskurs, se egen informasjon.

Surfski

• Rullekurs går på lørdag med tilhørende konkurranse
(hvor alle kan delta) og premier kl 1800.
Rullekurs pris kr 400,-

• Surfere tar en samling fredag med tilhørende turer.
Gratis

• Bølgelek arrangerer vi lørdag i samarbeid med
Havpadlerne Tønsberg. Krav om teknikkurs eller
tilsvarende ferdigheter. Gratis

Felles informasjon

• Kort-og langtur kjøres hver dag med ca 15–20km i
skjermet farvann versus 25–30 km i mer eksponert
farvann. Krav om NPF grunnkurs eller tilsvarende
ferdigheter. Gratis

• Alle må selv bringe seg og sitt utstyr t/r Hvasser. Den
enkelte kan eventuelt bruke Facebook siden vår for å
koordinere transportbehov. (Havpadlerne Oslo
Kajakklubb)
• All aktivitet starter kl 1000 ferdig påkledd og med
pakket kajakk ved sin aktivitet. Kajakkene kan legges
på Fyn stranda hvor vi starter all aktivitet unntatt
rullekurs og bølgelek som starter på Krukestranda
(ved molo).

• Overnatting på Hvasser kr 820,- dekker inntil tre
netter og utvask. Betales i resepsjon ved innsjekk.
Klubben fordeler på hytter. Sengetøy kan leies i
resepsjon.
Spørsmål vedrørende surfski, administrasjon og
forlegning til Malin (917 58 848), kurs og sikkerhet
til Stein (skynoe11@gmail.com), turer til Øivind
(padling.okk@gmail.com), rullekurs til Tanja
(953 68 249)

Påmelding er bindene etter 17 april. Ved
senere avmelding vil ikke samlingsavgift
bli tilbakebetalt. Avslutningsvis minner
OKK på at helgens program kan bli forandret på kort varsel.

OBS!
Påmeldingsfrist =
betalingsfrist = utfylt elektronisk
påmelding er 17. april !

• OKK medlemmer kan kvittere ut tørrdrakter og annet
utstyr hos Oluf i OKK brakka, 27. og 29. april kl 1800 –
2000. Innlevering ferdig ferskvannvasket og tørket i
OKK brakka 5 mai kl 1800–2000.

Påmeldingsskjema finner du på www.okk.org

• Kajakker er forbeholdt kurselever som henter disse ila
onsdag 29 april. Restkajakker er ledig for andre
padlere fra torsdag morgen 30 april.

Betalingsfrist er 17. april, din deltakelse blir ikke
registrert før betaling er mottatt.

• Påmeldingsskjema på okk.org. Fyll ut ALLE felter.
Betaling til konto 5005.06.13329 merkes H-0115 og
ditt navn.
OBS! OKK-utstyr er kun for OKK medlemmer!

Betaling til konto 5005.06.13329, merk KID felt
med H-0115 og ditt navn.

