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Svællinger.

Bro og slisker var blevet fint ryddet efter aftale
med BRK. Jordvejene er udbedret efter henvendelse til BRK/Havnen.
Solen skinnede,
Standeren blev
sat af Kim med
hjælp fra Birthes barnebarn.
Kajkkerne Sif
og Liv blev
behørigt døbt i
havvand af
Hans. De 15
fremmødte nød
Harriets hjemmebagte boller
og syltetøj.

Klubroning og fællesture
Klubroningen er startet og foregår om onsdagen
kl. 17-20 fra standerhejs til standerstrygning.
Der vil så vidt muligt være en erfaren roer med
eller tilstede.
Vi har planlagt nogle fællesture som I kan læse
om i kalenderen. Første fællestur er lørdag d.
28. maj kl. 9-16 . Det kan være det bliver søndag, men vi skriver ud, hvis vejret tegner bedre
søndag.
Tilmeld gerne på rekruse@gmail.com./ mobil
25566013.

Michael og Anne Mette, Rikke og Jette.
Det er et stærkt og motiveret hold- rigtig godt.
Alle kom glat igennem svømmeprøver og vandtilvænning. De 2 nåleøjer, som vi kræver gennemført inden optagelse på og betaling for kurset.
Turen på den lille stenbrudssø foregik i flot vejr
som I kan se. De 4 timer gik som en leg.
Første gang på havet blæste det fra NØ 4-7 ms,
så ud fra broen skulle vi ikke. Huset og diverse
praksis ifm afgang blev gennemgået og bagefter
læssede vi traileren og kørte ind til flydebroen i
bådehavnen og prøvede de nye støttestokke af,
som havnen har påmonteret. De fungerer glimrende. I havnen blev der øvet roteknik og manurering i de store dønninger, der kom ind i havneindløbet.
Det er godt at se holdet kan tage fat i pagajen,
få god styrefart og balance i kajakken.
Kajakinstruktionshæfter blev udleveret udleveret til hyggelig selvstudie.
Kurset foregår torsdage kl. 17-20, så klubkajakkerne er optaget til og med d. 16. juni samt
weekenden d. 11-12 juni.
Tag godt imod holdet.

Grillaften og Svællingefest

Lørdag d.
18. juni
kl. 17

Sæt X i kalenderen og vær med til at fejre
sommeren og svællingerne.
Kom selv med mad og drikkevarer – klubben
fyrer op i grillerne og giver kaffe.
Ta gerne ledsager med og,
Tilmeld Jer til Kirsten på rekruse@gmail.com
Nyt medlem
Velkommen til Niels Bjerre fra Svaneke. Niels
har havkajakkurset, så Kim tager ham med ud
på en prøvetur med redningsøvelser, inden han
får overdraget nøgle.
Tag godt imod ham.
Klubhuset.
Der bliver købt nye skørter til alle klubkajakker
Alle klubkajakker bliver gennemgået og der
kommer nye ophæng til pagajerne.
Husk at lukke for det varme vand hvis I har
tændt for det. Det gøres på den røde fjervarmehane i damernes omklædning, og den skal stå
på tværs af røret..
Hvis I synes der trænger til at blive støvsuget,
fjernet spindelvæv, renset wcér, vasket gulv,
ordnet køkken eller fejet gulv i hallen, SÅ må I
endelig bare gå i gang. Og mangler der noget
rengøringsgrej eller papir, så køb det og gem
kvitteringen, så I kan få det refunderet af kassereren.

Broer/pontoner i havne/ primitiv overnatning.
Kystnære lejrpladser
Klubberne mødtes med BRK og Naturstyrelsen
d. 26 april. BRK havde forberedt sig godt på
vores fremsendte forslag. Manglen på pladser er
størst på strækningen mellem Sandvig og Nexø.
Flemming (fra RRK), Kim og Hans har været
en tur ude og kigge på de steder vi talte om på
mødet.
Ved Gines Minde kunne placeres et shelter.
Ved Gedebakke Odde, som ligger N for V. Sømark kunne etableres en lejrplads. Ved Axels
Havn, N for Svenskehavn, er der et forfaldent, i
krattet, gemt hus tæt på kysten, som kunne
istandsættes. Ved Røstad eller Bådstad, mellem
Gudhjem og Rø kunne etableres lejrplads.
BRK og NST var meget samarbejdsvillige.
Anløb i havne
I Vigehavn er vi velkomne på besøg uden at
betale afgift. Sætter vi i eller haler op, skal der
betales afgift. Vi har fået lov til at sætte en stige
op tæt ved slisken. Sådan én havde vi i NKK og
Kim har fået den svejset og får sat gummilister
på.
Svaneke havn etablerer en flydebro med støttestolper.
Nexø havn har sat stolper på deres flydebro.
Boderne sætter stolper på deres lille bro
Vang havn vil også lave gode forhold for kajakker.
I Helligpeder havn kan vi montere støttestolper.
Vi mangler stadig at kontakte nogle havne, men
BKK arbejder på deres del og Bente fra RRK
har overtaget HOK´s del af arbejdet.
Gruppen samles igen d. 7. juni i NKK og Jacob
Jensen( havnechef i BRK) deltager.
Der er således fine fremskridt i dette projekt
Kontingent 2016
Kontingentet skal indbetales til
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505.
Satserne er:
Aktive
900,-kr
Oversøiske
200,-kr
Passive
100,-kr
Kajakkontingent 100,-kr
Nøgledepositum 100,-kr
Tak til jer der har indbetalt inden 1. maj.

Kalender 2016
Maj
Onsdage
Søndag d.1
Torsdage
Lø-sø.d.14-16.

Tirsdag d. 24.
Lørdag d. 28.
Juni
Onsdage
Torsdage
Tirsdag d. 7.
Lørdag eller
Søndag 11.-12.
To-sø d. 16-19.
Lørdag d. 18.

Klubroning 17-20
Svællinger Stenbrudssø
Svællinger kursus 17-20
Havkajak Symposium
Se og tilmeld på
havkajakbornholm.dk
Best.møde i klubben 15.45
Fællestur kl. 9-16

Klubroning kl. 17-20
Svællinger kursus
Havnemøde i RRK kl. 19

Søndag d. 26.

Svællinger på langtur
Folkemøde. Se ovenfor.
Grillaften og svællingefest
Kl. 17
Møde med DKKF i Hasle kl.
kl. 19. Om Klubarbejdet .
Fællestur kl. 9-16

Juli

Ferie og fri leg 

Onsdag d. 22

August
Onsdage
To-sø d. 11-14

Lørdag d. 13.

Klubroning kl. 17-20
Bornholm Rundt
Se og tilmeld :
Bornholmskajakklub.dk
Fællestur kl. 9-16

September
Onsdage
Lørdag d. 17

Klubroning kl. 17-20
Fællestur kl. 9-16

Oktober
Onsdage
Lørdag d. 8.
Søndag d. 30.

Klubroning kl. 17-20
Fællestur kl. 9-16
Standerstrygning kl. 14-16

Hav nogle sjove og gode oplevelser på havet.
Bestyrelsen i NKK

