
Aktivitetskalender 2022 
Hver torsdag Kl. 09:30 

 
Torsdagssejlads 
Mødested ved klubhuset. 

Tirsdag den 15-03 
 

Kl. 19:00 Generalforsamling. 
Inden generalforsamlingen er der oplæg om bestyrelsesarbejde af 
Annita Svendsen fra Faldsled/Svanninge SG&I 

Lørdag den 23-04 
Lørdag den 30-04 
Lørdag den 07-05 
 

Kl. 14:00 Førstehjælpskursus i Faaborg Svømmehal, hvor vi tager 
udgangspunkt i førstehjælp fra kajak. 
Kurset afholdes af DGI. 
Vi tager Malikkajakker med, du er også velkommen til at tage din 
egen RENGJORTE kajak med. 
Nærmere program følger. 
Kurset er gratis.  
Det kan blive nødvendigt med tilmelding. 

Søndag den 08-05 Kl. 10:00 Søsætning 
Tirsdag den 10-05 Kl. 18:30 Første aftensejlads. 

Vi mødes ved klubhuset, så vi er klar til at køre kl. 18:30. 
Undervisningen starter for nye sejlere. 

Tirsdag den 24-05 Kl. 18:30 Tirsdagssejlads med Bevæg dig for livet 
Vi har reserveret aftenen til Kom og prøv en kajak, sammen med 
DGI. Tilmelding er krævet gennem Bevæg dig for Livet. 

Lørdag den 28-05 
Søndag den 29-05 

Kl. Aktivitet på Faaborg Havn i samarbejde med brugere af havnen. 
Program er under udarbejdelse 

Tirsdag den 02-06 Kl. 18:30 Tirsdagssejlads. 
Der er mulighed for ikke medlemmer at prøve en kajak. 

Søndag den 05-06  Grønlandsk kunsthåndværk på Munkholm 
Hanne O’Reilly og Knud Buch kontaktpersoner 

Søndag den 12-06 Kl. 09:30 Lang søndagssejlads. 
Mødested ved klubhuset. 

Søndag den 19-06 Kl. 10:00 Hygge i vandkanten. 
Mødested ved klubhuset. 
Vi finder et godt sted til hygge, sejlads, leg og røverhistorier. 
Vi medtager grill, du skal selv sørge for noget at lægge på den. 
Hvis der er nogen der er interesseret kan vi øve skills til 
Malikprøven. 

Søndag den 03-07 Kl. 09:30 Lang søndagssejlads. 
Mødested ved klubhuset. 

Lørdag den  
Søndag den  

Tidspunkt aftales 
nærmere 

Weekendtur. 
Mødested aftales nærmere. 
Du skal have Malik-prøven for at deltage. 

Tirsdag den 05-07 Kl.18:30 Tirsdagssejlads. 
Der er mulighed for ikke medlemmer at prøve en kajak. 

Søndag den 24-07 Kl.10:00 Hygge i vandkanten. 
Mødested ved klubhuset. 
Vi finder et godt sted til hygge, sejlads, leg og røverhistorier. 
Vi medtager grill, du skal selv sørge for noget at lægge på den. 
Hvis der er nogen der er interesseret kan vi øve skills til 
Malikprøven. 

Søndag den 07-08 Kl. 09:30 Lang sejlads. 
Lørdag den 20-08 
Søndag den 21-08 

Aftales Weekendtur 
Der kommer nærmere om turen senere 

Søndag den 04-09 Kl. 09:30 Lang sejlads. 
Tirsdag den 13-09 Kl. 19:00 Introduktionsaften. 

Vi starter altid byggesæsonen med en introduktionsaften for nye 
byggere. Der vil blive fortalt om klubben, om nødvendigt værktøj 
m.m. 
Alle er velkommen. 

Tirsdag den 20-09 Kl. 19:00 Byggestart. 
Søndag den 25-09 Kl. 09:30 Søndagssejladserne starter. 
Fredag den 02-12 Kl. 18:00 Julefest. 
Tirsdag den 13-12 Tidspunkt aftales 

nærmere 
Luciasejlads. 
Mødested aftales senere. 

Lørdag den 31-12 Kl. 10:00 Nytårskur. 
Mødested ved Dyreborg Skov i madpakkehuset. 

Tirsdage 
Vi har ikke glemt grønlændervendinger. 
Det er aftalt med Ulf, at han vil øve grønlændervendinger efter aftale. Så dem der er interesseret, skal aftale det 
med ham. 
 


