KLUBDAG
Vi skifter sneen ud med vand og inviterer alle medlemmer af Aarhus Skiklub
til en sjov og hyggelig aften på Aarhus Watersports Complex (AWC).
AWC tilbyder vandsportsaktiviteter i form af wakeboard, vandski og SUP (stand up paddle). På
klubdagen får vi alle faciliteter for os selv, dvs. to kabelbaner + SUPs samt nogle instruktører.

Dato: mandag den 21. juni 2021
Tid: kl. 17-21
Hvor: Bassin 7, Irma Pedersens Gade, 8000 Aarhus (ved siden af
havnebadet)
Hvad skal jeg medbringe?
Medbring badetøj og håndklæde. AWC stiller alt nødvendigt udstyr til rådighed: våddragt, vest og
hjelm (lån af udstyr er inkluderet i prisen). Husk varmt tøj til bagefter.
Aftensmad
AWC har en grill vi må bruge. Grillmad, tilbehør og drikke til maden er på Aarhus Skiklubs regning.
Egne drikkevarer derudover kan medbringes.
Pris og tilmelding
Der kan maks være 48 deltagere på aktiviteterne og tilmelding foregår efter først-til-mølle.
Deltagerprisen er ca. 250 kr. pr. person (egenbetaling).
Man kan også deltage uden at gøre brug af aktiviteterne, altså være tilskuer + være med til
spisning (gratis).
Tilmeld dig/jer ved at skrive en mail til ingekatrine@aarhusskiklub.dk.
Skriv i mailen om du/I vil deltage på aktiviteterne eller være med som tilskuer.
Deadline for tilmelding er tirsdag d. 25. maj 2021
OBS: Vi overholder selvfølgelig alle gældende restriktioner pba Covid19 – hvis arrangementet aflyses tilbagebetales
deltagergebyr ligeledes. Vi forbeholder os retten til at aflyse ved for få tilmeldte.

Vi inviterer også Aarhus 1900 og Aarhus Adventure (de står for deres egen mad).
Vi håber, at du/I har lyst til at være med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Aarhus Skiklub
Læs mere om AWC på deres hjemmeside: https://aarhuswatersportscomplex.dk/. Obs. Kabelbanen kan ikke benyttes hvis du er
påvirket af alkohol, har seriøse ryg- skulder eller knæproblemer, er under 8 år eller er du er højgravid (fra AWCs hjemmeside)

