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Generalforsamling
En sidste reminder om generalforsamlingen nu på
søndag d. 18. marts kl. 14. Vi lover, at der vil være the, kaffe og kage nok.
Der er oprettet en ny Facebook gruppe.
Gruppen hedder Born2kajak og er en lukket for
medlemmer af de bornholmske kajakklubber.
Gruppens formål er at fungere som netværk for
klubbernes fælles arrangementer og projekter. Det
er også muligt for klubbernes medlemmer at opslå
åbne ture på hele øen på tværs af klubberne. Der
er udpeget en administrator for hver klub, som
administrerer optaget af medlemmer i gruppen. I
første omgang omfatter tilbuddet kun aktive medlemmer – altså ikke støttemedlemmer. Gå ind på
Facebook, søg på Born2kajak og anmod om medlemsskab, hvis du vil være med.
Svømmehal
De tre fællestimer med Rønne Roklub i Rønne
svømmehal lørdag d. 24. februar havde fin tilslutning, og der blev øvet rul og redninger i lange
baner.

Mette, Malene og Jette øver redninger

Find vej med kort og kompas
Lørdag d. 10. marts havde de fire kajakklubber
arrangeret et kort og kompas kursus i Rønne Roklub. 20 deltagere var mødt frem. Formanden
Flemming Petersen fortalte om forskellige korttyper, GPS koordinatsystemer og brugen af kompas
til at tage pejlinger, sætte en kurs og til positionsbestemmelse. Undervejs var der forskellige øvelser i grupper, og til kaffen nød vi bl.a. en specielt
fremstillet kompaskage. Tilslutningen lover godt
for klubbernes næste arrangement: 2-dages turen i
kajak med overnatning i telt d. 2. og 3. juni.

Instruktion
Uanset vejret nærmer vi os foråret. Der er pt. 10
tilmeldte til forårets instruktion, som traditionelt
begynder med en informationsaften d. 22. marts.
Der vil blive aflagt svømmeprøve mandag d. 9. og
16. april, hvor vi andre må afgive plads til det.
Shelterprojekt
Klubbernes shelter projekt fik en fin omtale i en
2-sidet artikel lørdag d. 17. februar. Siden har det
været omtalt i tv2bornholm.dk og Bornholm.nu,
hvor man får det indtryk, at etableringen er umiddelbart forstående. Der mangler dog stadig en
lang række dispensationer fra forskellige myndigheder, inden vi for alvor kan gå i gang med produktion og opstilling. Vi vil være glade, hvis vi
bare bliver færdige inden årets udgang.
Svømning
Husk: Der er ikke svømning 26. marts og 2. april,
hvor svømmehallen er lukket for klubsvømning.
Kalender 2018

Lørdag d. 17.
Søndag d. 18.
Torsdag d. 22.
Tirsdag d. 27.

Søndag d. 8.
Tirsdag d. 10.
Lørdag d. 21.
Søndag d. 22.
Lørdag d. 28.
Uge 17 – 24

Lør-søn d. 2.-3

7.-10.
Lørdag d. 16.

Fre-søn d 10.-12.

Marts
Åbent hus kl. 13-15
Generalforsamling kl. 14
Info aften for årets svællinger
Bestyrelsesmøde kl. 16
April
Svømmehal kl. 15-18 sammen med Rønne Roklub.
Sheltermøde
Redningsøvelser med svællinger.
Roteknik i stenbrudssøen
med svællinger.
Standerhejsning og bådedåb
kl. 14
Instruktion på havet
Juni
2 dages tur i kajak med over
natning i telt et sted på Born
holm (flyttet fra d. 19-20.
maj)
Havkajaktræf i Hullehavn.
Alle 80 pladser er optaget.
Grillaften kl. 17
August
Bornholm Rundt arrangeret
af Bornholms Kajakklub

