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Sæsonen er ovre for i år - vi ses i 2017

Glædelig Jul og Godt Nytår

Støtte fra Carlsbergs Sportsfond
Børne- & Ungdomsholdet
fik en tidlig julegave fra
Carlsbergs Sportsfond.
Efter en forudgående
ansøgning er der blevet
bevilget 5000 kr. til indkøb af en ny slalomski
med bindinger. Den indkøbes selvfølgelig, så den
er klar til sæsonstart.
Stort tillykke til B&U
holdet.

Her i denne søde
juletid er det blevet
tid til årets sidste
nyhedsbrev. Sæsonen
2016 er nu definitivt
ovre. Båden blev taget
op i slutningen af uge
42, hvor den fik en
grundig rengøring og
sat på stald.
Sæsonen 2016 blev
skudt i gang uden
slalombane, da den
var sprunget i vinterens løb. Der blev ret
hurtigt indkøbt wire
og lagt en ny bane ud,
som vi håber holder
mange år frem.
Året har derudover

Sæsonen i billeder

budt på flotte sportslige resultater fra klubbens medlemmer,
som I har kunnet læse
om i de forrige nyhedsbreve.
2016 huskes også ved,
at børne– og ungdomstræningen igen
blev startet op efter
at have lagt i dvale i
nogle år. Det er dejligt at se så mange
unge mennesker, som
nyder foreningslivet
ved søen og tilegner
sig nye kammeratskaber.
Vores gamle hop er
gået på pension. Holte

Vandski Klub tilbød os
deres hop, som absolut bare er i orden.
Der skal lægges nye
plader på og vi håber,
at hoppet kan lægges i
vandet til foråret.
Vi takker vores medlemmer, sponsorer og
samarbejdspartnere
for den indsats, som I
hver især har ydet!
I ønskes alle en rigtig
Glædelig Jul og et
Godt Nytår.
Vi ser forventningsfuld
frem til den nye sæson 2017!

Nyt vandskihop
Nørkjær, Thomas og Vagn
kørte i uge 41 til Holte VK,
hvor de fik vores nye hop
taget op af vandet og efterfølgende skilt ad. Ugen efter
ankom det til AAVK med
sættevogn, som vist på billedet ovenfor. Pontonerne blev
samlet til arbejdsdagen og
resten samles i det nye år.

/Bestyrelsen
Billedet t.v. er taget til julehygge den 4. december, hvor
godt 20 medlemmer var
mødt op.

Betalingsterminal
Så er det igen muligt at
betale med kreditkort. Vi
har fået en betalingsterminal fra svenske iZettle,
som tager imod Visa,
Mastercard mm. Almindeligt dankort kan ikke
anvendes, medmindre
det er et Visa/Dankort.

Billeder og indlæg til nyhedsbrevet sendes til redaktionen på:
nyhedsbrev@aavk.dk

