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Det er koldt men muligt at komme ud.

Svømning
Der er godt gang i det dybe bassin med vores
2 kajakker. Det er rigtig godt at se der bliver
leget og øvet fra 19-20..
Tiden nærmer sig hvor vi skal søge om haltider for sæsonen 2014-2015. Vi søger om
samme tider som nu, dvs. mandage kl. 19-20
og 2 lørdage á 3 timer til kajaktræning i 2015.
I skal lige huske, at svømmehallen har lukket
i skolernes vinterferie uge 10, dvs. mandag d.
3. marts er der ingen svømning.
Generalforsamling søndag d. 23. marts
Så er det tid til at indkalde til den årlige forsamling . Den foregår i klubhuset kl. 14-16.
Dagsorden iflg. vedtægterne . Dem kan du
finde på hjemmesiden :
www.nexoekajakklub.dk
Vi sender nærmere besked ud om dagsordenen i slutningen af februar.
Men sæt den søndag eftermiddag af til at
komme og høre om, diskutere og beslutte
klubbens liv.
Samt ikke mindst at nyde samværet, kaffen og
kagen☺
Instruktion af Svællinger
I år er der indtil nu tilmeldt 8 der har lyst til at
lære kajaksporten nærmere at kende. Bestyrelsen har tænkt, at det bliver eet hold, men
det kan deles op ift. lyst og evner mellem de 3

instruktører vi har til rådighed (Kim, Hans og
Niels som hjælpeinstruktør). Men alle skal
igennem de samme prøvelser for at blive svaner, og programmet for det, bliver snart udsendt til deltagerne.
Der er Infoaften d. 1. april kl 19 i klubhuset. I
April skal der aflægges svømmeprøve – 600m
fri på 45 minutter og 1 minuts træden vande.
I maj skal de på vandet, først i svømmehal
d.3. maj og d. 4. maj i Stenbrudssøen bag Keramikskolen, og derefter 6 gange på havet
torsdage kl. 17-20. Afslutning med Grillaften
i klubhuset for Svællinger og medlemmer
lørdag d. 14. juni. Men derom senere.
Klubbens kajakker er derfor optaget af instruktion fra 3 og 4. maj og hver torsdag i
maj kl. 17-20 ( d. 29. maj dog 10-16) frem til
og med d. 12. juni.
Klubhuset
Kim har lukket for og tømt anlægget for vand,
så det ikke fryser til is. Det betyder, at du skal
hente havvand og skylle ud og medbringe
vand, hvis du vil lave kaffe f.eks.
Vi påregner at få gjort noget ved værkstedet i
Hallen, når forårets varme gør det fornøjeligt.
Og få frisket hallen op med maling.
Tænk på at deltage i det☺
Kajakforedrag - Genudsendelse
AOF og Bornholms Kajakklub indbyder til
foredrag og film med:
Jægersoldat og eventyrer Erik B. Jørgensen
Danmark Rundt i Havkajak
Isvinteren 2009-2010
Det foregår hos AOF Snorrebakken 58 i Rønne Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19-21.
Forudbestilling og betaling inden 20. marts
50.- kr pr. billet. Ved indgangen 75.-kr.
Bestilling på info@aof-bornholm.dk eller tlf.
5695 7580
Mors Rundt d. 15-17. august.
Har du mod på det, arrangerer Mors og Thisted Roklub sammen med DGI Nordjylland
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”Limfjords Challenge 2014”
Se mere på www.dgi.dk/201401514001 tilmeldingsfrist 29. juni 2014
”Drømmen,

- Udfordringen, - Eventyret”
Limfjords Challenge er med ca 110 kilometers distance både en smuk, men samtidig
udfordrende kajak tur.
Med dags etape længde på mellem 30 -40 km
er denne event et oplagt trænings
mål for den kommende kajak sæson.
Vi har lavet en tur hvor I kun selv skal tænke
på at ro og nyde naturen. Kajakklubberne
står for bespisningen og der overnattes i medbragt telt ved klubberne
eller på vandrehjem nær klubberne.
Limfjords Challenge er velegnet som fælles
klubtur, men også for den individuelle
roer.
Lagunesagen - fortsat.
Vi , Hans og Niels, har sammen med repræsentanter fra Teknik og Miljø, været på vandretur på stien nord for klubhuset. Vi forsøger
at skabe grundlag for at etablere forbindelse
på stenvolden nordpå til kyststien, der slutter
ved Halleklippen samt at få etableret en kørestolsvenlig sti langs med på det grønne område ned til klubhuset. Vi skal også ha åbnet
Nørrebækken over det grønne område. Derudover har vi (Hans) videreudarbejdet vores
visionskatalog for områdefornyelse for Nexø
og har igennem vores deltagelse i SOL projektet og i vores lokale LRS gruppe fået promoveret vores forslag. Nu er vi der hvor vi
skal til at søge om penge til etablering af stiforbindelser, og i samarbejde med BRK således få det første skridt realiseret. De store
visioner om lagune og kanal og havn mv. venter vi lidt med. Vi er i samarbejde med SOL
projektet i gang med kontakt til Hasle Byting
for at høste viden om, hvordan Nexøs organisationer, foreninger, borgere kan danne en
overordnet organisation, - et ”byting”.der kan
søge de fonde, der skal til, for at realisere de
visioner, der foreligger nu .
Vi er således godt i gang – De store interessenter – Borgerforeningen og Erhversgruppe
Øst er med - og det er godt.
Det er et langt sejt træk – så bak godt op om
vores arbejde.
Det startede jo egentligt kun med vores egensidige ønske om at få sikret vores adgangsforhold til havet. Vi har fået årlig lovning fra

BRK på at få ryddet broen og slidske for sten.
Men vi vil mere end det. Vi vil fremtidssikre
vores forhold gennem de visioner vi har udarbejdet, som også indbefatter områdeudvikling
af det grønne område, stisystem incl. Motions- og legeredskaber, Primitiv overnatning,
Grillhytte, Toiletforhold mv, Parkeringspladser, Nordfiletgrunden med lagune, kanal og
aktivitetsområde.
Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på
30224615, for at høre nærmere .

Aktivitetskalender
Februar
Mandag d. 3-10-17-24. Svømning kl. 19-20
Onsdag d. 5. Hjemmeside møde – HansNiels-Rowland.
Torsdag d. 6. LRS møde – Hans og Niels
Tirsdag d. 18. Bestyrelsesmøde
Marts
Mandag d. 10-17-24-31. Svømning kl. 19-20
Torsdag d. 20. Kajakforedrag AOF kl. 19-21,
se Pagajen jan. 2014
Søndag d. 23. Generalforsamling 14-16 i
klubhuset
April
Mandage d. 7-28. Svømning kl. 19-21,
svømmeprøver for svællinger
Tirsdag d. 1. Info svællinger kl. 19
Lørdag d. 5. Kajaktræning for aktive medl. i
Rønne svømmehal kl. 16-18
Tirsdag d. 8. Bestyrelsesmøde
Søndag d. 27. STANDERHEJSNING kl. 1416
Onsdag d. 30. Fællesrotur kl. 17-20
Maj
Lørdag d. 3. Kajaktræning for Svællinger i
Rønne svømmehal kl. 15-18
Søndag d. 4. Instruktion kl. 10-14
Onsdag d. 7. Fællesrotur kl. 17-20
Torsdag d. 8. Instruktion kl. 17-20
Onsdag d. 14. Fællesrotur kl. 17-20
Torsdag d. 15. Instruktion kl. 17-20
Onsdag d. 21. Fællesrotur kl. 17-20
Torsdag d. 22. Instruktion kl. 17-20
Onsdag d. 28. Fællesrotur kl. 17-20
Torsdag d. 29. Instruktion kl. 10-16
Juni
Onsdag d. 4. Fællesrotur kl. 17-20
Torsdag d. 5. Instruktion kl. 17-20
Onsdag d. 11. Fællesrotur kl. 17-20

Torsdag d. 12. Instruktion kl. 17-20
Lørdag d. 14. Grillaften og Svaneudnævnelse
kl. 17-?
Onsdag d. 18. Fællesrotur kl. 17-20
Onsdag d. 25. Fællesrotur kl. 17-20
En skøn SommerKajaktur i Kosterhavet.
Hvad kunne være bedre end at læse en dagbog fra Sveriges vestkyst, behageligt indendøre i stuens lune og med stearinlysene tændt.
Hans har skrevet en interessant og spændende
dagbog. Den udgives her i Pagajen over 2
numre.
Del 1 blev vedhæftet sidste nummer og del 2
vedhæftes dette nummer som særskilt fil.
I øvrigt kan I på hjemmesiden læse flere års
turberetninger og interessante beskrivelser om
vore hjemlige rovande.
Prøv at kig på www.nexoekajakklub.dk

Hyg Jer i vinteren.
Hilsen fra Jeres
NKK

