
 

 

 

Svællinger/Svaner og Instruktion. 

 

Annemet-

te og Jet-

te i red-

ningsak-

tion. 

 

 

 

 

 

Det var sidste tur med det gode hold torsdag d. 

16. Der var det en smuk tur indenskærs til små 

hemmelige steder og på åbent vand ind mellem 

Malkværns brusende skær og til Årsdale syd og 

i havnen og hjemover forbi Axels havn og så ud 

og lave redningsøvelser på det store hav..  

 

 
Thomas, Michael, Jette, Rikke og Kim på 

Langtur en skøn lørdag d. 11-6. 

 
.  

TILLYKKE til de nye svaner. Michael – 

Annemette – Rikke og Jette. Lørdag d. 18 juni. 

 

 

 

 

Fællesroning 

Fællestur søndag d. 26. juni kl. 9-16. 

 

Der er fællestur igen lø. 13. august kl. 9-16.  

 

Medbring mad og drikke og skiftetøj. 

Vi kører eller ej som vinden nu blæser. 

Tilmeld Jer til Kirsten på rekruse@gmail.com 

 

Klubhuset. 

 Det nye 

Pagajskør-

teophæng 

har Niels 

og Tho-

mas lavet.  

Kim har 

fixet nyt 

spulesy-

stem inde 

og ude. 

Den gule 

studs er til 

hanen 

udenfor 

porten    

Og så er 

der sat info 

mv. op så 

vi kan 

markere 

det grej, 

der ikke 

virker og 

skrive det 

op i Rep. 

bogen  

 

Læs infoen næste gang du er i klubben . 
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Arbejdsweekend 

Vi holder en arbejdsweekend 2. weekend i sep-

tember d. 10-11. 

Der skal renses og males sort fodmur og hvidt 

træværk på tag og vinduer. Portene  

skal ha påmonteret skyderigler og vi borer hul-

ler i betonen udenfor, så dørene kan forblive 

åbne i blæsevejr. Indendøre kan der trænge til  

en oprydning, spindelvævsfjernelse og etable-

ring af værksted bagerst i bådhallen.  

Vi sender mere besked ud om det forinden. 

Kryds weekenden af og gør Tordenskjolds sol-

dater selskab eller overflødige  

 

Grillaften d. 18. juni. 

Det var herligt vejr. Kirsten havde sørget for 

borddæk-

ning og 

Kim og 

Thomas 

havde 

taget træ-

borde 

frem og 

fejet hal-

len. Mens 

både kul- 

og gasgrill 

varmede 

op blev det 

gode vejr 

nydt og så 

kom der 

ellers gang 

i stegnin-

gen og skåleriet.  

Så blev det 

svællin-

gernes tur. 

Kim holdt 

en rosende 

og rørende-

tale og 

uddelte 

beviser til 

svanerne en efter en. De fik også nøgle og skal 

se at komme ud og trække og skubbe pagaj, 

glide elegant gennem vand, ride på bølger, forbi 

klipper og sandkyst. God fornøjelse til Jer. 

Thomas fik lavet en aftale med de nye svaner 

om at ro torsdage. 

Broer/pontoner i havne/ primitiv overnat-

ning. 

Møde d. 7-6 i NKK med klubberne og Jacob.  

Kim indledte mødet med at orientere om arbej-

det med de kystnære lejrpladser. Derefter gen-

nemgik vi de enkelte havne og gjorde status for 

vores samarbejde med dem. Generelt har vi 

mødt stor imødekommenhed, idet havnebesty-

relserne gerne ser mere liv i deres havne. Nogle 

havne har allerede efterkommet vore ønsker 

(Årsdale, Nexø, Boderne), andre har i forvejen 

planer, hvor man om muligt vil tage hensyn til 

vore ønsker (Hammer havn, Allinge, Svaneke). 

Nogle havne er vi i fortsat dialog med om evt. 

tiltag, og Jakob(havnechef) vil arbejde for for-

bedringer i Nørresand og Gudhjem, så jeg sy-

nes, at vort samarbejde er ved at bære frugt og 

varsler om bedre faciliteter for kajaksporten her 

på øen. 

 

Svømning 2016/2017 

Vi har fået bekræftet de tider vi søgte om, så nu 

kan vi allerede meddele, at svømningen starter 

mandag d. 7. november kl. 19-20  i Rønne 

Svømmehal og fortsætter til sidste mandag i 

april 2017. Kun afbrudt af lukketider uge 52-7-

15-16. Vi har også booket hallen til kajaktræ-

ning for aktive roere og til svællingehold. 

2 lørdage kl. 15-18 d. 25-2 og 29-4 2017. 

Vi samarbejder med RR som giver os adgang til 

2, nok søndage, kl. 15-18, og de kan deltage i 

vores lø. d. 25-2.  

Vi skriver ud når tiden nærmer sig for tilmel-

ding og betaling. 

 

Pagajen 

Udkommer ikke i Juli. Redaktøren tar på van-

dretur i Skotland og på arbejde. 

Det er dejligt at modtage billeder og små beret-

ninger fra møder og kajakture. Tak for det. 

 

Åbent hus i NKK 

I samarbejde med DGI +55 arrangerer vi 2 gan-

ge åbent hus lørdag d. 20. august 2016 og igen 

lørdag d. 11. marts 2017. Begge dage kl. 12-15. 

Her skal vi fortælle om kajaksporten, vise huset 

og grejet frem, måske prøve det afhængigt af 

vejret, samt skrive dem, der har mod på det, op 

til forårets kursus. 

Niels vil stå for det, men vil gerne ha én eller to 

til hjælp. Kontakt Niels på mobil 24266028. 



Kalender 2016 

 

Juni 

Søndag d. 26.       Fællestur kl. 9-16  

 

Juli                       Ferie og fri leg på havet 

     

August 

Onsdage               Klubroning kl. 17-20 

To-sø d. 11-14      Bornholm Rundt arr.                               

                             Bornholmskajakklub.dk                                                                                                    

Lørdag d. 13.        Fællestur kl. 9-16 

Tirsdag d. 16.       Bestyrelsesmøde kl. 16-18 

Lørdag d. 20         Åbent hus NKK kl. 12-15 

                              i samarb. med DGI +55 

Tirsdag d. 23.       Havnemøde RR kl. 19 

 

September 

Onsdage               Klubroning kl. 17-20 

Lø/sø d. 10-11      Arbejdsweekend NKK 

Lørdag d. 17         Fællestur kl. 9-16 

 

Oktober 

Onsdage               Klubroning kl. 17-20 

Lørdag d. 8.          Fællestur kl. 9-16 

Søndag d. 30.       Standerstrygning kl. 14-16 

 

November 

Mandage              Svømning starter d. 7 i Rønne  

                             kl. 19-20 i Rønne Svømmehal 

December 

Mandage  

d.5-12-19.             Svømning  kl.19-20 

 

 

 
Sidste tur med svællinger d. 16. juni 

 

 

Møde i 

Årsdale 

med Ni-

els, Bir-

git og 

Merete 

og svæl-

lingerne, 

som lig-

ger inde 

ved slidsken.Kirsten var da også med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

Kildefesten i Svaneke – flot bål – flot hav. 

 
 

Rigtig god sommer. 

 

Bestyrelsen i NKK 


