TalentCenter Hovedstaden
Træningscenter på Bagsværd sø, for Kano- og Kajaktalenter i hovedstadsområdet

Til klubledere, roere og forældre

(måned) 2015
Relevans for alle

Skete i april

En hård april måned er overstået, de 2 trænings lejre er forløbet godt, og der er
pudset ekstra af på vintertræningens grund formen. Årets første stævne er roet, med
mange gode præstationer, og kun enkelte nedture. , året første brutto trup til U 16 og
U 18 landsholdet er udtaget, og i sær U 16 landsholdet er præget af roere fra TCHs
klubber. vi ønsker alle tillykke jer der er udtaget til de 2 landshold.
Målet var at markere os, hvilket Kim W. synes vi gjorde, især i U16 klassen, men
også i herre senior viste vi tænder med to gange sølv i hhv. K1 200 m. og K2 1.000
m. Næste mål er for de flestes vedkommende Bagsværd, dog skal U23 allerede ud
og præstere igen i Maribo.
Relevans for alle

Sker i maj

Som nævnt tager vi til Maribo regatta, men træner mere eller mindre hen over
stævnet. Forhåbentlig kan vi opleve TCH til WC på Bagsværd i slutningen af
måneden, men ellers byder maj ”bare” på hård træning.
Relevans for alle

Samlinger, stævner og udtagelser

D. 6.-7. juni afholdes der samling. Denne samling afholdes i Gladsaxe og IKKE
Skovshoved Roklub. Der ses frem til en god samling op mod Bagsværd Regatta.
Relevans for alle

Fællestræningstider

Træningstiderne er helt faste og der sker løbende aftaler på tværs. Følg med på
facebooksiden, for at se alt det nye.
På snarest gensyn
Trænerne og FU
v. Kim W., Pede og Kanta
Formand:
Niels-Peter Andersen
Pede_361@hotmail.com
40585210

Næstformand:
Josephine Kanta
josephinekanta@gmail.com

Kasser:
Martin Christensen
martin@ja-aps.dk

Cheftræner:
Kim Wraee
kim.wraae@kano-kajak.dk
60187222
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