medlem af

Sæsonens sidste klubture
Årets næstsidste klubtur d. 15. september gik fra
klubben til Bro odde og retur. 6 deltagere fik en
frisk tur i kraftig modvind sydpå og gode bølger.
En heftig skylle satte kulør på tilbageturen, hvor
vi holdt frokostpause i Snogebæk shelter, og så
var det jo bare medvind hele vejen hjem.
Årets sidste klubtur lørdag d. 13. oktober gik fra
Tejn til Hammerhavn og retur. 10 deltagere fik en
helt vidunderlig tur i det bedste sensommervejr
med udsigt til et landskab klædt i de smukkeste
efterårsfarver. Så bliver det ikke bedre!

Oktober 2018
19. årgang
Nr. 175

Hvad er en Paddler?
”Bevæg dig for livet” er et fremstød, som DGI,
DIF og Dansk kano- og Kajakforbund gør for at
inddrage flere i motions-, sports- og idrætsforeninger. Fremstødet er støttet af Nordea og TrygFonden. I kano- og kajaksammenhæng er et af
delelementerne at fastholde nyuddannede i klubberne ved at uddanne såkaldte Paddlers, hvis primære opgave er at hjælpe instruktørerne i arbejdet
med bl.a. at forestå klubture og indføre de nye i
klublivet – altså en slags kontaktperson og mentor
for nye roere, så de kommer i gang med den
egentlige roning efter uddannelsen. Det vil være
en stor hjælp for instruktørerne, hvis nogle flere
medlemmer kunne deles om denne opgave. For at
klæde disse Paddlers godt på til opgaven afholder
udviklingskonsulent Bjørn Thomsen et 4 timers
kursus torsdag d. 21. marts kl. 17-21 i Rønne Roklub for interesserede fra alle 4 klubber på øen.
Du kan læse mere om dette i den vedhæftede folder, og lad dig nu ikke afskrække af ordlyden.
Den vigtigste kvalifikation er at du gerne vil dele
glæden ved roningen og samværet i klubben. Bestyrelsen hører meget gerne fra dig, ligesom vi
måske vil prikke nogle på skulderen og høre, om
det mon ikke var noget for dig? Jo flere vi er om
opgaverne, jo lettere er det for den enkelte.

Begejstringen kender ingen grænser

Kajakleg
De fire klubber afholder 5 søndage i vinterens løb
”Kajakleg” for aktive medlemmer i Rønne svømmehal fra kl. 15-18. Første gang søndag d. 11.
november. Det er gratis at deltage. Her har du
mulighed for at genopfriske redningsøvelser, prøve eskimoredninger og rul, afprøve idéer og eksperimentere på livet løs. Vi mødes kl. 14 i klubben og pakker et passende antal kajakker med grej
på traileren.

Søndag d. 28.

Flydebroer og sheltere
Sommetider er man heldig at få noget forærende.
Således har Friluftsrådet ydet støtte til at Helligpeder havneforening kan etablere en flydebro til
kajakbrug. Ligeledes har Tejn borgerforening fået
penge til en flydebro og et shelter på havneområdet. Det ligger jo lige i forlængelse af de fire kajakklubbers arbejde. Det er dejligt, at kajaksporten
på Bornholm efterhånden er blevet så synlig, at vi
tænkes ind i nye havneprojekter. Vores eget shelterprojekt er gået ind i sin sidste fase. Efter 18
måneders ventetid har vi nu endelig fået alle dispensationer og tilladelser i hus. Samlet fylder de
340 A4 sider! Vi har derfor afgivet en ordre til
Årsdale Byg på 7 sheltere, som vi håber at få opstillet i indeværende år, så de kan tages i brug fra
næste sæson.

Lørdag d. 1.

Standerstrygning søndag d. 28. oktober kl. 14
Vi stryger standeren under munter sang. Vi opfordrer dem, som har anskaffet kajak i år, til at forestå bådedåb. Bagefter samles vi til en kop kaffe.
Har du lyst til at bage en kage til standerstrygningen, vil vi blive rigtig glade – du får dine udgifter
refunderet. Giv besked til nielskajak@gmail.com.
Kirsten gør ro journalen op, og der overrækkes
hædersbevisninger til de roere, der har roet over
500 km.
Nye kajakker
Vi har søgt DGI om tilskud til 2 nye kajakker til
mindre roere, da vi muligvis skal instruere unge i
14-15 års alderen næste år.
Kalender 2018
Fast roaften hver torsdag kl. 16.30-19.30 indtil
standerstrygningen, hvis vejret tillader det.
Oktober
Svømning hver mandag kl. 19-20 til og med april.
Undtagen i skolernes ferie. Se under fanen
”Svømmehal” på hjemmesiden.

Standerstrygning kl. 14-16
Bådedåb.
November

Søndag d. 11.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber
December
Julefrokost kl. 17

