
       

 
 

 

 

Jubilæum i NKK d. 22. august 2015 

Klubbens fejrede 25. års Jubilæum i klubhuset 

en smuk lørdag. Der var dækket op til middag 

til 18 personer, med rød dug og flotte 5-ar-

mede lysestager.  

Der var god opbakning til sagen, idet 17 kom 

og 18 måtte melde afbud af den ene eller an-

den årsag. Og vi er i NKK pt. 42 aktive og 13 

passive medlemmer, så vi må være glade for 

tilslutningen. 

Men det er jo bare data. 

Kim mente det ville være passende med et 

fødselsdagflag, som var sat op og blafrede flot 

med NØ- 

sten vinden. 

Det var 

smukt. 

Huset var 

blevet ren-

gjort for 

spin, støv og 

fluelort, og 

broen helt 

ryddet for 

tang, spulet 

og fejet. Tak 

alle til Jer som gav en hånd med det. 

Det var således et smukt hus at komme til. 

På nær måske svalereden over indgangsdøren. 

De nye un-

ger skider 

voldsomt. 

Men det får 

de lov til. 

Det er på en 

måde natur-

lig og ruralt, 

men måske 

sætter vi et 

net op for at 

forhindre det lige foran døren,. 

Kajakturen inden festen blev ikke til noget. 

Det var blæsende fra NØ og derfor for kraf-

tige bølger til at nogen havde lyst til en ka-

jaktur. 
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inden festen var der chips og smaltalk udenfor 

i det 

gode 

vejr. 

 og  

Birgit 

forbe-

redte 

sine 

smukke  

 

 

blomsterdekorationer. 

 
Bordet var også på den måde flot dækket, 

nogle kvinder  hjalp til med at pakke maden 

ud og middagen var parat kl. 18. 

Kirsten bød en flot velkomst, hvorefter alle 

kom til fadene. 

Menuen var flot, og alle gik ombord i laksen, 

skinken, flødekartoflerne, tomatsalaten, dres-

singerne og den lækre kage. 

 

Hans holdt en inspirerende og, velformuleret 

tale om sin tid i NKK siden starten i 1990 og 

de udfordringer der var dengang, dem vi har 

nu, og får fremover, doseret med små sjove 

anekdoter. Herunder, at vi er glade for den 

”yngre generation”  

 

 

 

 



Den Yngre generation. 

 

 

Pia og 

Malene 

kunne ud-

fordre 

fremtiden  

i NKK? 

 

 

Jubilæumskriftet   skrevet af Hans Ketil, var 

forinden udgivet til DR, TV2 og Bornholms 

Tidende.. Alle medlemmer havde også, som 

de første, modtaget skriftet. 

 

 
 

Der blev der spist og skålet og snakket i den 

grad, så det var en fornøjelse at være med til. 

 

 

Øh – hva´ toneart-

spiller vi? 

 

 

 

 

 

 

 

Og selvfølgelig sunget, akkompagneret af 

Hans på guitar og Niels på mundharpe og 

banjo. Hans havde digtet en laang sang om 

klubbens historie, på melodien ”Man kan vel 

ikke gøre for man har charme”, og det passer 

jo fint til NKK´s image om at være en klub 

for alle.  

 

Kim, vores dygtige og påpasselige kasserer  

præsenterede de gaver vi havde fået: 

 

Fra Rønne Roklub – et gavekort til Fridolf  

Fra Niels – 300.-kr gavekort til Photo Care 

Fra Knud – 300.-kr . 

Fra Fin og Jonna – en god flaske vin 

 

Det ville være fint om det rakte til en god kik-

kert. Den gamle blev stjålet engang, og det er 

faktisk ret godt og vigtigt at vi nu måske kan 

få en ny, så vi kan holde udkig fra klubhuset. 

 

Derudover har vi modtaget et specielt nøgle-

apparat fra rochef Flemming i RRK, som Kim 

skal eksperimentere med. Det kommer I må-

ske til at høre mere om, når han har rodet med 

det.  

 

Vi får et gavekort fra vores medvirken i Island 

Explorer, og et beløb fra DGI arrangementet. 

Hvor meget det bliver må vi se. 

Se nedenfor.  

 

SÅ – der bliver nok penge til en kikkert. 

 

Og fra vores nestormedlem (Knud), som ind-

imellem 

er en 

kompe-

tent og 

ydmyg 

kaptajn 

på et reje-

skib/fa-

brik i is-

havet ved 

Newfoundland, ved vi, at det bedste er en kik-

kert med optik på 8X55. Tak Knud, som sid-

der her i midten af to dejlige kvinder. 

 

DR, Tidende og TV2 blev orienteret omkring 

vores Jubilæum 1 uge forinden. De fik til-

sendt Jubilæums skriftet. 

 

DR havde et interview med Hans d. 17-8, og 

det var godt. Tidende gav et udemærket ind-

læg i avisen d. 21-8.  

 

Det var en rigtig god og fornøjelig fest, og 

den gode mad fra Aakirkebyhallerne var rige-

lig og velsmagende. 

Nogle medlemmer fandt ud af at mødes om 

søndagen for at spise rester.  

NKK går imod madspild. :-) 

 

Trailer 

Vi har skrevet ud om den nye trailer og bedt 

om at I orienterer Jer på hjemmesiden om-

kring ”Regler for kørsel med trailer” under fa-

nen ”Regler mv”. Vi vil godt vide hvor mange 



der kan og vil køre med den trailer, for det er 

vigtigt for planlægning af de lange fællesture.  

Foreløbig er vi kun Kim, Niels, Thomas, 

Hans (når han er på banen igen), der har med-

delt de vil køre med traileren, og det er for så 

vidt godt, men for lidt hvis klubben skal 

kunne leve op til alle lange fællesture, der ofte 

indebærer vi skal ro ud andre steder på øen 

end fra Nexø .  

Den kan trækkes af mindre biler – men det 

kræver en krog. Se bestemmelser på hjemme-

siden www.nexoekajakklub.dk  

 

 

Sommerens forløb 

Vejret har ikke været med os- for megen vind 

fra øst eller for meget andet uvejr. Men det til 

trods, har nogle selvfølgelig været ude, når 

der var mulighed for det på klubdagene, ons-

dage eller fredage, eller individuelt, og det har 

været rigtig godt. Og nogle medlemmer har 

roet en lang, smuk og flot ferietur omkring 

Ålandsøerne. 

Broen er blevet ryddet et par gange for tons-

vis af tang. Tak til de frivillige. 

 

Der har været flere kajakarrangementer på-

Øen blandt andre: 

 

Bornholm Rundt. Arrangeret af Bornholms 

Kajakklub. Der deltog vi ikke fra NKK. Det 

er et flot stævne. Og det blev afviklet fint. 

Dog kom ikke alle hele vejen rundt grundet 

den megen østenvind. 

 

Island Explorer. Der deltog vi med 3 kajak-

vagter, Erik, Hans Jørgen og Niels, og nogle 

deltagende medlemmer – i hvert fald Leo og 

Katinka. 

Leo leverede en flot baglæns surf i Årsdale 

skærene, med en smilende Katinka foran. 

Godt klaret  

NKK vil modtage et gavekort for vores delta-

gelse som sikkerhedsvagter. 

Vi har aftalt med arrangørerne at evaluere ar-

rangementet, så der fremover er mere sikker-

hed omkring den event. 

 

Bornholm on the Rocks (DGI) 

Et arrangement som blev meldt ud alt for sent.  

Kim deltog som instruktør, og sammen med 

de frivillige fra de andre kajakklubber. Der vil  

blive evalueret på de problematiske forhold 

omkring søsikkerheden. 

De deltagende klubber fik lovet et beløb for 

deres deltagelse, hvilket Kim følger op på. 

Havsvømmerne bad om kajakfølge d. 19. og 

20. august, men det takkede vi nej til. 

 

Svømning 2015/16 

Svømningen starter mandag d. 2. november kl 

19-20. I Rønne svømmehal. 

Vi har booket haltid mandage kl. 19-20 frem 

til udgangen af april. 

Undtaget er mandage i ugerne 52, 53,7,12 

samt 2. påskedag. 

Alle medlemmer, Aktive- og Støttemedlem-

mer, kan deltage i svømningen hvis de beta-

ler. Prisen melder vi ud inden start. 

Lørdage kl. 15-18, har vi booket d. 27-2-16 

for NKK Aktive medlemmer og d. 30-4-16 

for svællinger. 

I samarbejde med Rønne Roklub har vi derud-

over booket 2 søndage kl. 15-18 d. 29-11-15 

og d. 3-4-16. RRK deltager så også lørdag d. 

27-2-16 

Så der er altså 3x3timer som  NKK aktive 

medlemmer kan øve sig i kajakfærdigheder. 

Betalingen har vi ikke helt bestemt endnu, 

men udgifterne skal bare dækkes ift. halleje 

og livredder, så det bliver ca. som sidste år, 

omkring de 450,-kr. 

Vi har således booket hallen 21 mandage og 2 

lørdage  kl. 15-18. RRK booket søndage d. 

29-11-15 og 3-4-16 kl. 15-18, som NKK er 

med på.. 

Og vi har så stadig booket en lørdag til Svæl-

linger år 2016. 

Se i øvrigt kalenderen og hjemmesiden. 

Betalingen dækker udgift til halleje, livredder, 

for 21 mandage og 2  eller 3 lørdag/søndage 

a´ 3 timer, 

Der vil hænge 2 kajakker med pagajer og 

skørter i hallen, så der er mulighed for at lege 

og øve sig mandage. Lørdage/ søndage tager 

vi flere kajakker med . 

Betaling for svømning giver vi besked om 

senere – men nu kender i tiderne for efter-

året og videre frem til foråret 2016 

 ( i disse tider for aftenskoleundervisning 

) 
 

DGI motionspas +55 

NKK er jo medlem af DGI og vi bakker gerne 

op om deres initiativer, når de er relevante for 

os. 

Således også omkring Motionspas+55.  



Det initiativ skulle gerne få flere i den alder-

gruppen ud og røre sig 

Derfor har vi meddelt DGI Bornholm at: 

 

NKK holder Åbent Hus: 

 

Lørdag d. 12. sept.2015 kl. 12-16 

Lørdag d. 12. marts 2016 kl. 12-16. 

 

Dette bliver annonceret af DGI i foldere og i 

pressen og Ældresagspjecer og via BRK. 

Niels vil stå for arrangementerne, men vil 

godt have andre medlemmer med til at del-

tage. Så kontakt: 

nielskajak@gmail.com. 

Vi skal fortælle om kajaksporten og de vil-

kår/udstyr/viden, den kræver – herunder et 

NKK kursus til foråret 2016. 

Og hvis vejret tillader kan vi måske tilbyde en 

meget kort tur på vandet rundt om molen. 

Hvis kommunen så også ville yde tilskud til 

aktivering af ældre, og ikke kun unge under 

25 år, ville det være godt. Men den sag har vi 

også på dagsordenen i bestyrelsen. 

 

Laguneprojektet 

Vores engagement i det projekt er ikke helt 

dødt. Men det blev lammet af afslaget på, at 

vi kunne fremføre vores projekt på Borgerfor-

eningens generalforsamling i foråret. Der gik 

politik, personlige- og/eller magtinteresser i 

sagen desværre, og med den sædvanlige for-

plumring af hvad der er fup og fakta. 

Hans og Niels gider næsten ikke mere. Vi har 

sammen med 3-4 andre gode mennesker, og 

kommunefolk brugt rigtig mange timer på sa-

gen.  

Men vi har manglet egentlig opbakning, og 

havde håbet på at Borgerforeningen/ Østtinget 

ville udbrede vores visioner og de andre ideer, 

der er blevet udviklet til Nexø bys udvikling. 

Nu har Anka (landskabsarkitekt tilknyttet 

gruppen) dog fået en opringning fra Østtinget 

(Mogens Vibe) om at komme med et oplæg 

om vores 30.000 kr´s og mange frivillige ti-

mers 2 års projekt. Østtinget har tænkt sig at 

lave en høring til efteråret (oktober) om de 

forskellige ideer der er til udvikling af Nexø 

by og omegn. 

Det er så OK – og vi går med –  

Vores focus er stadig forbedring af forhol-

dene omkring vores bro, isætningsforhold 

og området omkring klubben. 

 

Efterlysning 

Kig lige på denne dejlige herretrøje !. 

Hvem ejer den? – nu har den ligget nogle må-

neder i klubhuset. Giv besked 24266028. 

 

 

 
 

 

Hvad er det ?? 

Sommerfoto fra Niels. Første rigtige svar 

udløser en lille præmie  mail 

nielskajak@gmail.com 

 

Aktivitetskalender 2015 

 

Onsdagroningen kl. 17-20 . 

I møder bare op – Ser på vejret, eller har må-

ske undersøgt det på forhånd. Og så tar I be-

stik om der skal roes eller ej. 

 

Fredagsroning kl. 9,30  

Tiden ændres til 11.30 fra fredag d. 4-9-15 

Kirsten W. er med. 

 

De lange fællesture lørdage eller søndage vil 

vi godt ha tilmeldinger til. 

Der skal måske køres med trailer, og da vi 

kun er få der indtil nu vil trække trailer, så 

skal der være en god opbakning til disse ture 

før vi tager afsted. 

Tilmelding til Niels  eller Kim eller 

nielskajak@gmail.com  / kim.ka-

jak@gmail.com. 

 

mailto:nielskajak@gmail.com
mailto:nielskajak@gmail.com
mailto:kim.kajak@gmail.com
mailto:kim.kajak@gmail.com


September 

Onsdage d. 2-9-16-23-30.  Fællesroning. 

                                           Kl. 17-20.  

Fredage d. 4-11-18-25.  Fællesroning 11,30 -? 

                                      Kontakt Kirsten W. 

                                      25566013 

Lørdag d. 12.     Åbent hus kl. 12-16/ samarb.  

                           Med DGI +55             

Søndag d. 13.    Fællestur kl. 9-16. 

                          Tilmelding 24266028 

Torsdag d. 24.   Bestyrelsesmøde kl. 15-17 

 

Oktober 

Lørdag d. 3       Fællestur kl. 9-16, alt. d. 4-10  

                         Tilmelding 24266028                         

Onsdage d. 7-14-21-28  Fællesroning kl.17-20 

 

Fredage d. 2-9-16-23-30 Fællesroning kl.                      

                                        11,30 kontakt KW 

                                        25566013 

Lørdag d. 31    Standerstrygning  kl. 14-16 

 

Oktober 

 

November 

Mandage          d. 2-9-16-23-30. Svømning kl.  

                         19-20 i Rønne Svømmehal 

Søndag             d. 29. Kajaktræning kl. 15-18 

                         i Rønne svømmehal. 

 

December 

Lørdag d. 5.      Julefrokost kl 17- ?. 

                          Tilmelding til Kirsten W. 

                           25566013. 

                       

Så smukt            

og enkelt-

kan det la-

ves – og de 

var helt  

sørme helt 

naturlige 

  

 

 

 

God eftersommer. 

Bestyrelsen NKK 


