
 
 
Forårsrengøring lørdag d. 13. april 
Et dusin medlemmer mødte frem og gav en hånd 
med nogle timer denne iskolde ”forårs” dag. Der 
blev gjort rent og ryddet op ude og inde, så det er 
en fornøjelse at se på nu. Det stormede fra øst, så 
vi fik ikke ryddet slisken, men der var heller ikke 
skyllet meget op. Bagefter var der kaffe med Niel-
ses hjemmebagte boller. Tak for hjælpen til alle. 
 

 
 
Instruktion 
Instruktionen er godt i gang. Svømmeprøver, red-
ningsøvelser og grundlæggende ro teknik i sten-
brudssøen er vel overstået, så nu skal vi på havet. 
Vi har et hold på foreløbig 6, men der støder 2 
mere til senere i forløbet, så vi regner med at fær-
diguddanne 8. 
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Reminder om kontingent 
Vi har ikke modtaget kontingent fra alle med-
lemmer, så derfor får I satserne en gang til. Hvis 
du ikke vil være medlem længere, vil vi gerne 
have det at vide og have nøglen tilbage mod udbe-
taling af depositum eller konvertering til 1 års 
støttemedlemskab: 
 
Aktive medlemmer:  900 kr. 
Familiekontingent:  900 kr. (dækker 1 aktiv 
  voksen og alle unge 
  aktive medlemmer 
  mellem 14 og 25 år) 
Oversøiske medlemmer: 200 kr. 
Støttemedlemmer:  100 kr. 
Kontingent tillæg (kajak): 100 kr. pr. stk. 
 
Standerhejsning med bådedåb 
Vi minder om standerhejsningen søndag d. 5. maj 
kl. 14. Vi skal have døbt nogle kajakker, og flere 
er på vej. Vi vil løbende udskifte pagaj behold-
ningen med pagajer af bedre kvalitet. Hvis nogen 
vil bage lidt lækkert til kaffen, bliver vi som altid 
glade. Giv tilbud og evt. regning til Niels på 24 26 
60 28 eller nielskajak@gmail.com  
 
Fast ugentlig roaften 
Efter standerhejsningen starter den faste ugentlige 
ro aften. Den er nu fastlagt til torsdag aften 17-
20. Der vil så vidt muligt være en erfaren roer til 
stede.  
 
Kims turberetning 
Kim Bendtsen og Niels Jørgensen har været på 
påsketur. Af hensyn til fil størrelsen sender vi 
Kims beretning separat. Sikke et drømmevand! Vi 
modtager gerne fotos og/eller beretninger fra alle 
medlemmer. 

 
Kalender 

 
Maj 

 
Torsdag d. 2. Sheltermøde kl. 19 i Rønne 
 
Søndag d. 5. Standerhejsning og bådedåb 
 kl. 14 
 
Ugentlig roaften hver torsdag i sommersæsonen. 
Der vil så vidt muligt være en erfaren roer til ste-
de. 
 
Tirsdag  Instuktionsaftener på havet 
d. 7.+14.+21.+28. kl. 17-20 
 
Fredag d. 10. Officiel indvielse i Boderne 
 af de nye sheltere kl. 14 med 
 indbudte honoratiores 
 
Lørdag d. 11. Åbent hus kl. 12-15 
 
Lø/sø d. 25./26 Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre
 kyststrækninger. Tilmelding 
 til nielskajak@gmail.com  
 

Juni 
 
Lørdag d. 1. Længere dagstur (10-12 km.) 
 med madpakke og evt. bade-
 tøj for svællingerne kl. 9-16 
 
5.-10. Pinsetræf. Samvær på Hulle-
 havn Camping med roere fra 
 øens andre kajakklubber samt 
 Brøndby, Køge og evt. 

Svømmesæsonen er forbi for i år. Vi glæder os til næste sæson. 
Her ses et lille udsnit af de glade deltagere. Som det ses har vi 
også havfruer med. 
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 Skovshoved. Alle er velkom-
 ne – også nybegyndere. 
 
Tirsdag d. 11. Sidste instruktionsaften på 
 havet kl. 17-20 
 
Lørdag d. 15. Grillaften med overrækkelse 
 af DGI beviser og Svanebre-
 ve. 
 
Lø/sø d. 22.-23. Evt. IPP3 kursus i samarbej-
 de med de andre klubber. 
 Evt. prøve i eftersommeren. 
 
Lø/sø d. 29./30. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 nielskjak@gmail.com  
 

Juli 
 
Bestyrelsen holder ferie i skolernes sommerferie 
 
Lø/sø d. 20./21. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 hketil@gmail.com  
 

August 
 

Lø/sø d. 24./25. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 hketil@gmail.com  
 

September 
 
Søndag d. 1. 1. hjælps kursus sammen 
 med de andre kajakklubber 
 kl. 930-18 i Rønne Roklub 
 
Lø/sø d. 7.-8. Weekend tur med overnat-
 ning i telt og mad på storm-
 køkken fælles med øens an-
 dre kajakklubber. Rute og 
 overnatning lægges efter vind 
 og vejr. 
 
Lø/sø d. 21./22. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding? 

 
 
 
 

Oktober 
 
Lørdag d. 26. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding? 
 
S øndag d. 27. Standerstrygning kl. 14 
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