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Sommeren er forbi og…
Efteråret har meldt sig, med omskifteligt vejr,
kølige vinde, men også med høj flot himmel
og smukke farver.
Rosæsonen fortsætter indtil standerstrygning
d. 25. oktober – og derefter med skærpet opmærksomhed på vejrforholdene og vandtemperaturen. Nogle har anskaffet sig en tørdragt,
som forøger sikkerhed og komfort væsentligt.
Broen er blevet repareret !! En dag var der
pludselig muret 2 nye piller under brodækket,
som var i fare for at styrte sammen. Vi har
takket BRK uden egentlig at vide hvem der
har sat det i værk. Men mon ikke Kims snak
med kommuneingeniøren har haft sin virkning ?.
Der har været god aktivitet henover sommeren. Onsdagsturerne har været med guidning
af enten Kirsten eller Niels frem til nu. Det er
nu blevet for sent at tage af sted kl. 17, så vi
opfordrer Jer til selv at kontakte hinanden,
hvis I vil ha en rotur sammen.
Langturerne har været plaget af den megen
østenvind og deraf følgende aflysninger, men
der har været afholdt 2 – én mod Broens Odde
og lidt videre og én oppe langs den flotte klippekyst mellem Sæne og Hasle.
Der har været rimeligt fremmøde på begge arrangementer.
Årets sidste langtur er nu på lørdag d. 4.
oktober kl. 9-? –alternativt d. 5. Kontakt
Kirsten W. på 25566013.
I Pinsen var Hans og 5 fra Rønne Roklub på
tur til Christiansø i det flotteste vejr og meget
rolig sø – tur/retur de 36 km i lige rolinie.
I starten af Juli d. 7-15. var Hans, Lotte, Kim,
Hans Jørgen og Birthe igen afsted på ferietur i
den sydlige del af skærgården ved Bohuslän.
Hans skriver i sin dagbog til slut:
”Der er nu kun ganske få og små huller, som
vi mangler, men efter 8 års kajakferie i den
svenske skærgård har vi nu været overalt fra
Göteborg op til den norske grænse, hele Blekinge fra Pukavik til Karls- krona og hele østkysten op til Arkösund syd for Stockholm.

Flere af stederne har vi været flere gange, så
vi skal længere og længere væk, hvis vi vil
søge nye græsgange. Vi har talt om Stockholms skærgård og Ålandsøerne, så det skal
blive spændende at se, hvad fremtiden bringer.”
Du kan gå på hjemmesiden www.nexoekajakklub.dk og læse Hans´s beretninger fra begge
ture. Det er både hyggelig og inspirerende
læsning om flotte kajakture.
Rønne Roklub holdt 24 timers roning d. 11-12
juli.
Bornholms Kajakklub holdt lysroning om aftenen d. 2. august.
Jens fra Havkajak Bornholm i Årsdale afholdt
Demodage sidst i august. Lørdag og søndag d.
30. - 31. August med 12 forskellige kajakker.
Alle 3 arrangementer var alle klubber inviteret
med til og vi mailede ud til Jer om det..
Så henover sommeren har der været rigtig
gode muligheder for at nyde livet i en kajak.
Havkajakroernes efterårstræf
Havkajakroernes efterårstræf d. 19.-21. september på Sandvig familiecamping blev afviklet i det fineste eftersommervejr. 70 deltagere fra hele landet deltog i workshops og
ture, primært langs den nordlige klippekyst.
Der var orienteringsløb fredag nat og festmiddag lørdag aften. Den lokale træfgruppe, bl.a.
Hans og Kim fra NKK, havde nok at se til under hele træffet, som blev afviklet i en kammeratlig og munter stemning. Det er første
gang foreningen har henlagt et stævne på
Bornholm på initiativ af Anne-Mette Hansen
fra Rønne Roklub, men forhåbentlig ikke sidste.
Svømning 2014-2015
Svømmesæsonen starter mandag d. 6 Oktober
kl. 19-20 i Rønne Svømmehal.
Det foregår alle mandage frem til og med d.
27. April 2015 – dog afbrudt af skoleferier,

Jul, Nytår og Påske (ugerne 42, 52, 1, 8, 14 og
15)
Derudover har vi tider til kajakøvelser for
medlemmer lørdag d. 28. Marts kl. 15-18
(skal dog godkendes).
Og til instruktion af nye roere lørdag d.
25.april kl. 15-18.
Prisen for at deltage alle 24 mandage og den
ene lørdag er 450.-kr.
Hvis du vil deltage skal du indbetale beløbet
på klubbens konto inden 1. November.
Nordea reg. 0654 kt.6545737505
Hvis du har gæster med koster det 30.-kr/
voksen og 15.- kr/ barn ( 0-15 år) pr. gang.
(normalpris er 40/ 25 kr.)
Salg af Klubkajakker
Bestyrelsen besluttede på sidste møde d. 24.
Sept. at sælge de 3 Tikier vi havde tilbage, for
4000,- kr stykket.
De er ikke blevet brugt og det vil være bedre
at anskaffe nogle havkajakker i stedet.
De blev tilbudt NKK medlemmer inden vi
solgte dem til andre interesserede. Så de skal
nu til henholdsvis Jylland og Fyn .

Lagunesagen – løbende nyt.
Siden det sidste møde vi havde i vores arbejdsgruppe d. 4. Juni er der ikke sket det
store. Østtinget er dannet og har også haft deres første arrangement – gadefejning i
Nexø. Tinget har udsendt et infobrev i starten af Juli, hvor de skriver om de formelle
ting med at få tinget på skinner samt omkring
kontingent, som NKK har betalt med 300,- kr.
Vi forventer at Tinget samler trådene omkring
de forskellige ideer til udvikling af Nexø og at
vi fremover vil høre mere til dem.
NKK har for så vidt planerne klar og vi ved
hvad der kan lade sig gøre og ikke gøre af
vore ideer med området omkring klubben og
vores adgang til havet.
For at komme videre i arbejdsgruppen skal vi
have Østtinget med på ideerne – evt. udvikle
dem yderligere – og få sat gang i fondssøgning.
Arbejdsgruppen holder møde d. 1. oktober
mhp. forberedelse til en lille workshop om
fondssøgningsstrategier, som Rikke har stablet på benene, d. 13. november.
Aktivitetskalender

Standerstrygning. Lørdag d. 25. Oktober
I år prøver vi med en lidt anden form idet vi
mødes kl. 17, stryger vimplen og sætter vindposen op under lystig sang. Bagefter hygger
vi os indendøre med en gang Skipperlabskovs, sang og musik.
Der er bestilt mad udefra og det koster 95,kr pr. kuvert, som betales kontant.
Tag selv drikkevarer med.
Klubben gir kaffe og kage – og det vil være
skønt, hvis nogle bager en kage. (råvarepris
betales til pågældende)

Oktober
Lør d. 4. Langtur kl. 9-? kontakt Kirsten W.
Alternativ søndag d.5.
Man d. 6-20-27. Svømning kl. 19-20, Rønne
Tirs d. 21. Bestyrelsesmøde
Lør d. 25. Standerstrygning og spisning kl. 17
November
Man d. 3-10-17-24. Svømning
Tir d. 18. Bestyrelsesmøde
December
Man d. 1-8-15. Svømning
Lør d. 6. Julefrokost kl. 17-?

Tilmelding til nielskajak@gmail.com eller
24266028
Mht. årets rokilometre, så opgøres de iflg. vores distancetæller, Kirsten Westerdahl, fra
standerstrygning til standerstrygning. Så hvis
du lige skal nå et mål – er det nu der skal roes.

Efterårstræf i Sandvig

