
 

 
Med årets sæson afslutning stopper Kirstens og 
Thomas’ rohold for i år. Du kan fortsat vinteren 
igennem ro en tur alene, når du har tid og lyst og 
vejret er til det, men vi anbefaler, at du ror sam-
men med en eller flere rokammerater og gennem-
tænker påklædning og sikkerhedsudstyr. Vi anbe-
faler tør- eller våddragt.  
 
Glemte sager 
Husk at se glemmekassen igennem, næste gang du 
kommer i klubben – under våddragterne. Vi fjer-
ner uafhentede ting til julefrokosten. 
 
Profilbrædder 
Profilbrædderne er afhændet og kommer forhå-
bentlig til at gøre gavn et andet sted. 
 
Vintersvømning 
Vintersvømningen er startet. Prisen er 450 kr., 
som skal indsættes på klubbens konto reg. nr. 
0654 konto nr. 6545737505 senest 1. december. 

 
Ny formand 
Som omtalt i sidste nummer har Kirsten meddelt, 
at hun trækker sig som formand til næste general-
forsamling. Vi kommer derfor til at mangle et 
medlem i bestyrelsen. Man behøver ikke at have 
været medlem af klubben i en menneskealder eller 
være garvet kajakroer for at være med i bestyrel-
sen. Tværtimod ville det være forfriskende med 
nye kræfter med nye idéer og en anden synsvinkel 
på klubben og gerne en kvinde, da mere end halv-
delen af klubbens medlemmer er kvinder. (Besty-
relsen overvejer derfor at aflægge salgsbesøg hos 
klubbens yngre, kvindelige medlemmer og afhol-
de ansættelsessamtale i uge 7) Spøj til side 
– alle er velkomne. 
 
Kajakleg og rullestue 
Vores bookninger til rullestue i Søndermarksko-
lens svømmehal d. 26/11, 14/1 og 28/1 - alle lør-
dage fra kl. 13-16 - er nu godkendt. Foreløbig har 
3 medlemmer meldt sig under fanerne. Vi har sat 
deltager antallet til 8, så der er plads til flere. Af 
hygiejniske årsager skal kajakkerne være grundigt 
rengjort hjemmefra. Bestyrelsen vil derfor rengøre 
4 klubkajakker, som efter standerstrygningen vil 
blive lagt på rullestativet og efterfølgende ikke må 
benyttes på havet før februar. Vil du have din 
egen kajak med, er rengøringen dit ansvar. Vi vil 
her gerne komme med en generel opfordring til 
bilejere om at anskaffe sig tagbøjler og skumvug-
ger – ikke kun til dette brug men i al almindelig-
hed. Det giver en helt anden frihed. Det er ikke 
rart at køre med trailer om vinteren, og det er et 
fælles ansvar at få kajakkerne transporteret. Nær-
mere oplysninger om arrangementet senere.  
 
Julefrokost 
Det piner mig lidt allerede nu at bringe julen på 
banen, men vi minder om julefrokosten lørdag d. 
2. december kl. 17. Kirsten vil gerne have tilmel-
dinger senest d. 26. november med besked om, 
hvad I kunne tænke jer at have med af mad. 
Umiddelbart efter vil Kirsten rundsende menu og 
give besked til deltagerne om, hvor mange vi bli-
ver. Tilmelding til Kirsten på rekruse@gmail.com 
eller 25 56 60 13. 
 
Uld 
Vi vedhæfter en lille artikel om uldbeklædning, 
som vi har sakset fra Friluftsland. 
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Det kræver mindst 
3 mand at stryge 

standeren. 
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Kalender: 
 

November 
Torsdag d. 9. Sheltermøde for de 4 klubber 
 Kl. 19 i Nexø Kajakklub 
Søndag d. 26. Rullestue i Søndermarksko-
 lens bassin kl. 13-16                               
 

December 
Lørdag d. 2. Julefrokost i NKK kl. 17 

 
2018 

 
Januar 

Søndag d. 14. Rullestue i Søndermarksko-
 lens bassin kl. 13-16                              
Lørdag d. 20. ”Pakning af kajak til lang-
 ture” kl. 13-16 i Rønne Ro-
 klub. 
Søndag d. 28. Rullestue i Søndermarksko-
 lens bassin kl. 13-16.                               

 
Februar 

Lørdag d. 24. Kajakleg, redninger og rul i 
 Rønne svømmehal sammen 
 med Rønne Roklub kl. 15-18. 

 
Marts 

Lørdag d. 10. ”Kort og kompas” i Rønne 
 Roklub. 
 

April  
Søndag d. 8. Svømmehal kl. 15-18 sam-
 men med Rønne Roklub. 
Lørdag d. 21. Redningsøvelser med svæl-
 linger. 
Søndag d. 22. Roteknik i stenbrudssøen 
 med svællinger. 

 
Maj 

 
Lør-søn d. 19.-20. Fælles tur for alle klubber
 med primitiv overnatning. 
 
Ændringer i programmet mailes ud til medlem-
merne og rettes på hjemmesiden. 
 


