
     

  

                            
Svømning 2014-2015 

 

 
Husk at få betalt –  der er nogle få medlem-

mer der mangler.  

Det koster 450.- kr til: 

Nordea reg. 0654 kt.6545737505. 

 

Prisen dækker hele sæsonen på 10 timer før 

og 14 timer efter nytår + 3 timer lørdag d. 

28.marts – 15. 

 

Husk der er lukket i svømmehallen d. 22. og 

29. december. 

 

Julefrokost lørdag d. 6. dec. Kl. 17 

 

 
Igen i år ”Rejepillekursus” hvor kammerat  

Knud leverer varen.       

   

Du kan stadig nå at tilmelde dig 

 

Senest på søndag d. 30. nov til Kirsten We-

sterdahl på rekruse@gmail.com eller mobil 

25566013. 

Kirsten sørger for at fordele madplanen så alle 

har noget med til fælles menuen. 

 

              November 2014 

                 15. årgang 

                   Nr. 133 
 

 

 

 

Møde mellem Kajakklubberne 

 

DGI havde indkaldt til netværksmøde d. 18. 

nov. Hans og Niels deltog fra NKK. Alle 

klubberne var samlet. 

Hver klub orienterede om antal medlemmer, 

antal instruktører, evt. begynderhold. 

Der er ca 200 roere på Bornholm, men langt-

fra alle er aktive. Og der er ca 10 instruktører 

(incl. klub- og hjælpeinstruktører). Kun Ham-

merodde og RKK har hold i 2015 og der er 

venteliste i RKK. NKK og Bornholms Kajak-

klub har ikke pt. nogle på introlisten, men 

eventuelt interesserede. 

Vi talte om behov for markering af kajakspor-

ten og hvad vi havde af udfordringer og på 

programmet for 2015. Vi omtalte de dårlige 

adgangsforhold til havet ved vores klub, især i 

efterår, vinter og tidlige forår, samt et dalende 

medlemstal 

Flemming fra DGI arbejder videre med at ar-

rangere et Klubinstruktørkursus til sensom-

mer 2015, samt nogle Spotkurser i f. eks. Surf 

og Rul, Vinter- og Turroning. Derudover gen-

tages Åbent Hus arrangement i Svømmehal-

len og vi laver i fællesskab en folder, der præ-

senterer alle klubberne samlet. Flemming vil 

også undersøge muligheden for at lave en Vi-

deo om at ro kajak ved Bornholm. 

Bornholms Kajakklub arrangerer Bornholm 

Rundt 13-16. august og Nattergaletur mv. når 

den tid kommer. 

I forbindelse med projektet OUTDOOR Born-

holm kunne vi tænke os, at kajaksporten bli-

ver beskrevet med turforslag, rutebeskrivelser, 

anløbssteder, primitive overnatningssteder, 

anløbssteder, provianterings- og toiletforhold, 

samt henvisning til klubbernes hjemmesider.  

Hans foreslog, at DGI, i samarbejde med 

kommunen og Naturstyrelsen, arbejdede på at 

få etableret primitive lejrpladser på østkysten. 

Den eneste i Salenebugten er ikke god at 

komme til fra havet., Samt at få lavet ponton-

bro eller anden nem adgang i de havne, der er 

vanskelige at komme i og op med kajak. Det 

vil gøre proviantering og toiletbesøg nem-

mere. Det vil NKK arbejde videre med. 
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Lagunesagen– en sej og laangvarig historie 

 

 
 

På mødet d. 13. nov. I Klemensker fik vi præ-

ciseret hvordan vi her og nu kunne komme vi-

dere. Det bliver til, at kommunens folk fra 

Teknik og Miljø konkret samarbejder med os     

om etablering af stianlæggene og åbning af 

Nørrebækken på det grønne område. Det dre-

jer sig om kontakten med Naturstyrelsen om 

hvor meget vi kan lave ift. Strandbeskyttelses-

zonen, levering af arbejdsydelser, medfinanci-

ering, kontakt til matrikelejere osv.  

Vi laver tegning af stiforløb og ansøgning til 

kommunen ift. til en dispensationsansøgning 

til NST samt en ansøgning til Landdistrikst-

puljen mhp. at få midler til projektudvikling, 

herunder ansættelse af en tovholder. Derefter 

at ansøge forskellige fonde om midler til de 

konkrete delelementer i vores projekt. 

Lagunetanken eller målet om bedre adgang til 

havet er ikke død – bestemt ikke. Men det er 

elementer der kræver mere undersøgelse og 

mange penge. 

Tanken om, at kommunen gør noget ved 

broen er også nærliggende – se blot hvad der 

sker i Sandvig bugten, hvor der bliver lagt ny 

bro ud. Hvis behovet for en badeklub med bro 

og sauna melder sig i Nexø, ku det understøtte 

vores planer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Aktivitetskalender 

 

 

December 

Man d. 1-8-15. Svømning 

Lør  d. 6.  Julefrokost kl. 17-? 

 

2015 

 

Januar 

Man. d.. 5-12-19-26. Svømning 

Tor.   d. 15.    Bestyrelsesmøde 

                                                                        
 
 
 

 
 
God Julemåned. Tá den med ro 
 

 


