
 

  

 

 

 

 

 

Standerhejsning søn. d. 27. april kl 14-16. 

 

Karin fik æren 

af at kravle til 

tops og hejse 

den nye vim-

pel. 

 

 

 

 

 

 

Det var et smukt vejr den dag og vi var om-

kring 14 medlemmer som fejrede sæsonens 

start.  

 
Det var lunt og vi ku sidde udenfor og spise 

boller og kage. Karin var glad for sin nye 

tørdragt. 

 

Instruktion 

Det nye hold er nu på 6 energiske svællinger, 

som er kommet igennem de indledende øvel-

ser i svømmehal og i ”kravlegården”. De var 

på havet første gang torsdag d. 8-5 og det gik 

rigtig godt for alle. 

 
Her er det Hannah, Ruth, Rowland og Randi i 

læ ved Halleklippen. 

Christian og Linda ku ikke komme den dag. 
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Kontingentindbetaling – sidste udkald. 

Mange har betalt kontingent for 2014. 

Tak for det 

Men der mangler altså stadig nogle. 

 

Måske overvejer du, om du skal overgå til an-

det medlemskab (oversøisk- eller støttemed-

lemsskab). Eller helt melde dig ud. I så fald så 

kontakt kim.kajak@gmail.com 

 

Du skal sørge for at få det ordnet senest: 

                         15. Juni 

 

Du skal aflevere din nøgle til Kim hvis du 

melder dig ud, bliver støtte- eller  

oversøiskmedlem. Du får dit nøgledepositum 

tilbage 

 

Mangler du at betale, så er her satserne igen. 

 

Kontingentsatserne fortsætter uændrede: 

800 kr – aktive medlemmer 

200 kr – oversøiske medlemmer 

100 kr – støttemedlemmer 

100 kr – kajakplads 

100 kr – nøgledepositum 

 

Kontingentet skal betales for et år ad gangen 

umiddelbart efter generalforsamlingen til: 

Nordea reg. 0654 kt. 6545737505 

 

EPP II/DGI bevis – Vil du ha det? 

Hvis du er frigivet eller bliver det, kan du få 

udstedt et EPPII bevis. EPP står for European 

Paddle Pass og det er dit bevis på, at du har 

gennemført instruktion i havkajak på det ni-

veau. EPP systemet er en standardiseret mo-

del indenfor visse lande i Europa.  

(Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, Slo-

venien, England, Irland. Finland og Norge un-

dersøger i øjeblikket muligheden for at 

komme med). 

Det giver dig adgang til at låne/leje kajakker 

andetsteds eller hvis du ønsker medlemskab 

af anden klub. Du kan også få et DGI Havka-

jakroer I bevis, der dækker det samme inden-

for Danmarks grænser. 

mailto:kim.kajak@gmail.com


Det koster 50.- kr at få beviset som udstedes 

af DKF (Dansk Kano og Kajakforbund). 

DGI beviset udsteder vi selv og koster ikke 

noget. 

Kontakt hketil@gmail.com eller kim.ka-

jak@gmail.com hvis du er interesseret i et be-

vis i kontokortformat. 

 

Radio med CD afspiller 

Kirsten Ezra reagerede hurtigt på sidste num-

mers efterlysning og har foræret Klubben et 

velspillende minianlæg, der både kan ta Bånd, 

CD og USB. Alletiders og TUSIND TAK til 

Kirsten. 

 

Maling og istandsættelse af klubhus 

Det tager jo ingen ende  Der er altid noget 

der kan blive bedre. Nu gælder det indretning 

af værkstedet bag i bådehallen og maling af 

samme indvendigt. 

Det ville være så flot hvis bådehallen fik en 

lys og frisk overhaling. 

Niels har sat sig for at få det gjort, men han 

vil meget gerne ha hjælp til det. 

Så kontakt ham på 24266028 eller nielska-

jak@gmail.com hvis du har tid til at hjælpe. 

 

Bro 

 

 
Kim og Hans på en god dags flot arbejde. 

 

 
Kommunen tog det store og vi selv det fine 

arbejde med stenene over og under broen. 

 

 

 

 

Lagunesagen – løbende nyt. 

Tirsdag d. 23. April blev Østtinget stiftet, 

hvilket I sikkert har læst i Tidende. En forelø-

big bestyrelse er valgt, og i denne har vi fået 

repræsentanter, som vil arbejde for vores pla-

ner. Vi tilmelder os som forening- det koster 

300.- årligt at være medlem. Det betaler vi 

gerne, fordi vi tror på, at vi gennem dette kan 

få vores planer videre. Vi skal i vores LRS 

gruppe mødes for at tale om hvordan vi for-

midler det flotte visionskatalog vi har lavet, 

og som flere af Jer så på vores generalforsam-

ling i marts. 

LRS gruppen skal mødes med embedsfolk fra 

Teknik og Miljø og Naturstyrelsen d. 20. maj, 

for at se på de planer vi ønsker udført. Vi vil 

godt ha svar på, hvad der kan lade sig gøre at 

lave på de kystzone beskyttede områder, og 

det er Naturstyrelsen, der kan afgøre det. 

 

Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på 

30224615, for at høre nærmere 

 

Mangler du varme ? 

 

 
 

Klubben rydder op. 

Der er denne gas 

Katamin mrk. 

GALAX til salg, 

sammen med 2 stk. 

11 kilos compositfla-

sker. Den ene fuld, 

den anden halvfuld. 

 

Rørende medlems pris 250.-kr. 

Kontakt hketil@gmail.com eller  30224615. 
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Aktivitetskalender 

Vi har sat ansvarlige turledere på onsdagstu-

rene og langturene: 

 

KW – Kirsten Westerdahl 

NJ – Niels Jørgensen 

KT- Kim Tørnstrøm 

HK- Hans Ketil 

 

På kommende bestyrelsesmøder vurderer vi 

om der efter medio Juli skal sættes ansvarlige 

på resten af onsdagene. 

 

Vi sender besked ud om de dage hvor der er 

Langture. 

 

Maj 

Onsdag d. 14. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Torsdag d. 15. Instruktion kl. 17-20 

Nattergaletur 15.-18, Læs mere på kajak-

træf.dk. Incl. tilmelding 

Onsdag d. 21. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Torsdag d. 22. Instruktion kl. 17-20 

Onsdag d. 28. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Torsdag d. 29. Instruktion kl. 10-16 

Juni 

Onsdag d. 4. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Torsdag d. 5. Instruktion kl. 17-20 

Lø-ma d. 7-9. Havkajaksymposium. Se 

www.havkajakbornholm.dk. Incl. tilmelding-

Onsdag d. 11. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Torsdag d. 12. Instruktion kl. 17-20 

Lørdag d. 14. Grillaften og Svaneudnævnelse 

kl. 17-? 

Onsdag d. 18. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Onsdag d. 25. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

Lørdag d. 28. Langtur kl. 9-ca 16 NJ 

Søndag d. 29. ---0--- reservedag 

Juli 

Onsdag d. 2. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

Onsdag d. 9. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

August 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

Lørdag d. 16. Langtur kl. 9-ca. 16 KT 

Søndag d. 17. ---0--- reservedag 

September 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

Lørdag d.6. Langtur kl. 9-ca.16 HK 

Søndag d.7 ----0--- reservedag 

Fr.-lø-sø. 19-21. Havkajakroernes efterårs træf 

i Allinge. Se  www.havkajakroerne.dk.  Incl. 

tilmelding 
 

 

Oktober 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

Lørdag d. 4. Langtur kl. 9- ca. 16 KW 

Søndag d. 5.---0--- reservedag 

Lørdag d. 25. Standerstrygning kl. 17 og her-

efter spisning og sang 

November 

December 

Lørdag d. 6. JULEFROKOST kl. 17-?                                                                            
 

 

Vi ses på havet 

 

 
Svællinger og instruktører på tur 

 

 God tur 
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