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Svømning
Vi er oppe på det antal svømmere, der skal til
for at klubbens kasse ” løber rundt” med udgifter til halleje og livredder. Det er jo rigtig godt.
Og dejligt at se hvor der både bli´r gået til den
med banesvømning, hygge- og kærestesnak
langs bassinkanten og, i hvertfald i mandesaunaen, at der bliver løst mangt et spørgsmål om
fugleliv, verdenssituation, aluskiver samt roteknikker.
Der er ikke mere svømning i dette år MEN
vi starter i 2017 - MANDAG d. 2 kl. 19.
Kajaktræning d. 27. nov.

Kajaktræningen i 2017:
Lørdag d. 25. februar kl. 15-18
og
Søndag d. 2. april kl. 15-18
I Rønne svømmehal, og alle aktive medlemmer
samt støttemedlemmer, der deltager i svømning
og skrevet op til kajakkursus, kan deltage.
Tilmelding til nielskajak@gmail.com, så vi ved
hvor mange kajakker vi skal ta med.
Klubhus
Nu er der helt lukket for vand – også i toiletterne. Så du må selv medbringe vand til kaffen og
hente en pøs saltvand hvis du bruger wcét.
De udendørs
borde har 3
stærke
mænd sat
ind bagerst i
hallen.
Der står de
til vi hejser
standeren i
april 2017.

Merete og Birgit fik øvet sig grundigt
Vi var en 6 stykker, der deltog fra NKK sammen med 6-8 medlemmer fra RRK, så der var
meget god plads til at tumle.

Steen får tips af Thomas

Skulle en og anden eller flere ha brug for at få
julekalorierne brændt af, så ligger der nogle
tons flotte sandsten, som en bastant bræmme
henover slisken. Det er blot en sti på 1 meters
bredde vi behøver.:-), for at komme uhindret
ned til broen med kajakken.
Inden standerhejsning
i april, ringer vi til
BRK, som
vi har en
årlig aftale
med om at
fjerne ”muren”

Med håb om bilfrie
porte har Hans opsat
dette skilt på porten
til bådehallen.

Lys Lygtemand lys- vis mig vej –skatten vil jeg
finde- hvor er mine fødder dog ømme.
Julefrokosten

Efter mange en skål og mundfulde af mad gik
kædedansen om bordet med Karin som
forsanger – det er dog utroligt så rytmiske vi er
med 2 skridt th og 1 tv, samtidig med at synge
.

Var igen i år en kulinarisk oplevelse med:

MENU
Karins hjemmebagte skønne brød
Birthe og Hans Jørgens delikate karrysild
Eriks velkogte æg og saftige små tomater
Hans´s gyldentknasende lækre flæskesteg
Kirsten og Renés underskønne kyllingesalat
Steens herregoé æbleflæsk
Tina og Knuds store rejer med sejt bid og smag
Niels´s uovertrufne ris-a´lamande
Meretes sprøde smørbagte små kager og slik

Nak den
reje Birthe!
Fat hovedet-knæk
ryggen-træk
og pil.
Sådan!

Kampen
om
gavene
blev
nådesløs
spillet
over 3
om
gange.
Lige her var der held for østre bordende.
Senere under kaffen, kagerne og slikket tog
Erik sin knapharmonika frem. Med sit specielle
dæmpede lune, fik vi serveret de sjoveste
sanghistorier – på bornholmsk. Meget hyggeligt
og næsten uforståeligt for selv en 40 års
førder

Spillemand
Erik med
de gode
sanghistorier

På flere opfordringer vil vi holde Julefrokost
den første lørdag i december 2017, og dermed
vende tilbage til tidligere sædvane.
Så I kan godt nu reservere Lørdag d. 2.
december kl. 17 til julefrokost
Aftenarrangement - endnu en gang
Der har kun været én, der syntes det ku være
godt at mødes omkring dette.
Så Niels prøver igen.
Hvis der er interesse for det kunne vi lave en
filmaften i klubhuset.
Klubben har rigtig mange gode DVD film om
alt indenfor kajakroning.
Der er film for enhver smag:
Om roteknikker, rul og surf.
Om naturoplevelser overalt på kloden
Om hidsige eller mere rolige oplevelser

Marts
Mandage
d. 6-13-20-27.
Tirsdag d. 7.
Lørdag d. 11.
April
Mandage
d.3-24.
Søndag d. 2.
Lørdag d. 22.
Lørdag d. 29.
Søndag d. 30.
December
Lørdag d. 2.

Svømning
Havnemøde RRK kl. 19
Åbent Hus NKK kl. 12-15
Svømning. Svællinger
svømmeprøve
Kajaktræning kl. 15-18
Standerhejsning kl. 14
Svællinger vandtilvænning
Svællinger i ll. Stenbrudssø
Julefrokost i NKK kl.17 

Ændringer i kalenderen mailes ud.
------oooo-----

Det er lidt synd, at de spændende film bare
ligger standby i en papkasse hos Niels – og
ingen låner dem.
I kassen er der også dejlige bøger med
forskellige emner om kajak, kajak historier,
bygning af kajak, turforslag osv.
Liste over materialerne hænger i klubhuset og
findes på hjemmesiden.
Hvis du er interesseret så send en mail til
nielskajak@gmail.com
Du får en mail fra Niels om dato.

Kalender 2017
Januar
Mandage
d.2-9-16-23-30.
Tir. d. 17.
Februar
Mandage
d.6-20-27.
Lørdag d. 25.
Tirsdag d. 28.

Svømning kl. 19-20
Best. Møde kl 16
Svømning
Kajaktræning kl.15-18
Info aften kl.19 for
Svællinger.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af NKK
En fredelig JUL og et godt NYTÅR

