
 
Rettelse til sidste nr. 
Værftet har fået 10.000 kr. fra Lion’s Club som 
hjælp til en hjertestarter og ikke 10 kr. som det 
kunne opfattes i sidst nummer – ellers ville der 
godt nok være langt til målet. Vi beklager. 
 
Rullestue 
De tre rullestuer er nu afholdt. Nogle har rullet og 
andre er tæt på målet. Vi regner med at gentage 
arrangementet næste år.  

 

 
Generalforsamling lørdag d. 9. marts kl. 14 
Vi vedhæfter referat og de reviderede vedtægter, 
som også er lagt ind på hjemmesiden. Alle kon-
tingentsatser er uændrede og indbetales på klub-
bens konto i Nordea Bank, reg.nr. 0654 kontonr: 
6545737505 senest 1. maj, men lad nu ikke den 
lange betalingsfrist blive en sovepude. Hvorfor 
ikke få det gjort med det samme? 
 
Kontingentsatserne er således: 
 

 
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. 
 
Kajakleg d. 10. marts 

Som sædvanlig var der god tilslutning fra alle 3 
klubber. Der blev øvet og leget alle 3 timer. 
 
Paddlerkurset d. 21. marts 
Det var et godt kursus som gav inspiration til ar-
bejdet. Vores 3 paddlere Rikke, Knud og Kim har 
allerede deltaget i informationsaftenen og er op-
satte på deres opgave. 
 
Info aften og instruktion 
Aftenen forløb planmæssigt og alle 6 deltagere 
var mødet frem. Måske kommer der to mere. Næ-
ste step er svømmeprøverne. 
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Pinsetræf i Hullehavn d. 5.-10. juni 
Vi vedhæfter en invitation til et uforpligtende 
samvær med roere ovrefra og hele Bornholm. 

 
Klubhuset 
Kim har åbnet for vandet, så nu vi igen lave kaffe 
og gå på toilettet. Skal du bruge varmt vand, skal 
du åbne den varme hane i damernes omklædning, 
men husk at lukke igen, når du er færdig. 
 
IPP3 kursus 
Weekend kurset er næste uddannelsestrin efter din 
IPP2 grunduddannelse, hvor du udvikler dine tek-
nikker under mere krævende forhold. Flemming 
fra Rønne Roklub er ved at planlægge et sådant 
kursus, som bliver tilbudt alle medlemmer af de 
bornholmske klubber d. 22.-23. juni. 
 
Hvis du ikke kan vente og gerne vil have kurset 
udstrakt over 3 dage har Paddle Bornholm det 
samme kursus d. 12.-14. juni. Pris 2.395, Link: 

https://www.paddlebornholm.dk/kajak-pa-
bornholm/kurser/kursus/videre-i-kajak/951-ipp3-
havkajak-kursus-og-naturoplevelse  
  

Kalender 
Sæsonen er ved at være planlagt 

 
Svømning hver mandag kl. 19-20 i Rønne svøm-
mehal til og med d. 29. april bortset fra uge 16 og 
17 (påskeferie). 

 
April 

 
Mandag d. Svømmeprøver for svællin- 
1.+8. gerne kl. 19-20 
 
Onsdag d. 10. Årsmøde i DGI i Åkirkeby-
 hallerne kl. 18.15 
 
Lørdag d. 27. Redningsøvelser for svællin-
 gerne kl. 15-18 
 
Søndag d. 28. Grundlæggende roteknik for 
 svællingerne i den lille sten-
 brudssø kl. 10-14 
 
Tirsdag d. 30. Bestyrelsesmøde kl. 10. 
 Repræsentantskabsmøde i 
 Østttinget kl. 19 i Nx. hallen 
 

Maj 
 
Torsdag d. 2. Sheltermøde kl. 19 i Rønne 
 
Søndag d. 5. Standerhejsning og bådedåb 
 kl. 14 
 
Ugentlig roaften. Ugedagen er endnu ikke fastlagt 
 
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 
 nielskjak@gmail.comNiels.  
 

 
 

Årets første spontane fællestur startede i hav-
gus, men det klarede hurtigt op. Turen gik til 
Årsdale. Det er ikke som Kim er blevet træt, 
faldet i søvn eller giver sin kajak en krammer. 
Han er ved at ordne fodsparket. 
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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 og Køge. 
 
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 
 
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? 
 
Søndag d. 27. Standerstrygning kl. 14 
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