
 

 

Standerstrygning 

Husk standerstrygningen søndag d. 29. oktober kl. 

14. Hvis nogen vil bage en kage ville det være 

dejligt. Klubben betaler glad omkostningerne. Giv 

besked til Kirsten. 

 

Turberetning   

Karin og Birthe har været en tur i Sverige. Du kan 

læse Karins vedhæftede beretning og måske blive 

inspireret. 

 

Årets sidste fællestur 

Vejret viste sig fra sin nådige side i forhold til 

prognosen, og de fire deltagere havde en fin tur til 

Grisby. 

 

Bådhallen 

Et mangeårigt ønske er blevet opfyldt, idet båd-

hallen nu er malet færdig og fremstår lys og ven-

lig – stor tak til alle, som gav en hånd med. Husk 

solbriller, når du går ind ;-). Vi håber alt er kom-

met på rette plads. Under våddragterne vil vi stille 

en kasse med uspecificeret grej. Se om noget af 

det er dit. Vi fjerner resterne til julefrokosten. 

 

Vintersvømning 

Nu nærmer sæsonen sig for svømning. Første 

gang er mandag d. 6. november kl. 19-20. Prisen 

er 450 kr. som skal indsættes på klubbens konto 

reg.nr. 0654 konto nr. 6545737505 senest 1. de-

cember. 

Du kan se alle facts på nexoekajakklub.dk. 

 

Kajaktræning 

NKK har i samarbejde med RRK booket svøm-

mehallen 3 gange 3 timer i løbet af vinteren. 

Første gang er søndag d. 5 november kl. 15-18. 

Tilbuddet gælder alle aktive medlemmer. 

Tilmeld dig til Niels. 

 

Ny formand 

Kirsten Westerdahl har meddelt, at hun ønsker at 

trække sig fra formandsposten på næste general-

forsamling. Hun har siddet på posten siden 2012 

og gjort det godt, men det efterlader os jo med en 

tom plads i bestyrelsen. Hvis du gerne vil være 

med til at præge klubbens udvikling, har du chan-

cen nu til marts, og så hører vi gerne fra dig. 

 

 

 

Rullestue 

Kunne du tænke dig at lære at rulle? Bestyrelsen 

har taget initiativ til et nyt tilbud til medlemmer-

ne. Vi har booket tre lørdage i Søndermarkskolens 

svømmehal d. 26/11, 14/1 og 28/1 - alle dage fra 

kl. 13-16. Hvis bookningerne bliver godkendt, vil 

der være plads til 4 kajakker ad gangen i bassinet, 

så deltagerantallet er begrænset. Af hygiejniske 

årsager skal kajakkerne være grundigt rengjort  

hjemmefra. Bestyrelsen vil derfor rengøre 4 klub-

kajakker, som efter standerstrygningen vil blive 

lagt på rullestativet og efterfølgende ikke må be-

nyttes 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 bileje-

re om at anskaffe sig tagbøjler og skumvugger – 

ikke kun til dette brug men i al almindelighed. 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. Nærmere oplysnin-

ger om arrangementet senere.  

  

Outdoor forløb 

De fire kajakklubber er gået sammen om at lave et 

fælles forløb for at fremme interessen hos vore 

medlemmer for at kombinere kajakroningen med 

primitivt friluftsliv og overnatning. Vi har derfor 

planlagt et forløb med to kursus aftener i Rønne 

Roklub i løbet af vinteren med emnerne ”Pakning 

af kajak til langtur” (20/1) og ”Brug af kort og 

kompas” (10/3) og afslutte med et weekend arran-

gement i pinsen, hvor deltagerne pakker kajakken 

og ror til en fælles destination, hvor man laver 

mad og overnatter i små fjeldtelte eller shelters. 

Nærmere oplysninger om arrangementet senere. 

 

Den gode turdeltager 

Vi har i bestyrelsen gjort os tanker om det fælles 

ansvar, som påhviler alle deltagere på ture. Hvad 

forventer vi af hinanden? Hvilke regler er det for-

nuftigt at have? Vi vil i vinterens løb formulere 

vores tanker i et lille skriv, som vil være en opfor-

dring til eftertanke. 

 

Island Explorer 

Vi meldte fra til at deltage som sikkerheds kajak-

ker til arrangementet d. 7.okt, dels fordi ingen har 

meldt sig, dels fordi henvendelsen kommer meget 
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sent, og dels fordi vi ikke har følt, at arrangørerne 

tager sikkerhedsspørgsmålet seriøst nok. 

 

Shelterprojektet 

Når du ikke hører mere om shelter projektet, er 

det fordi den fortsatte proces er ude af vore hæn-

der. Vores ansøgning om dispensation fra strand-

beskyttelseslinjen har nu ligget til behandling hos 

Kystdirektoratet i 5 måneder. Når de er færdige, 

skal der søges om dispensation fra Skovloven, 

Fortidsmindebeskyttelsesloven og §3 i Naturbe-

skyttelsesloven, og derefter skal der søges om 

landzonetilladelse og byggetilladelse, så det er en 

laaang proces, der trækker store veksler på ar-

bejdsgruppens tålmodighed. 

 

Kalender: 

 

Formiddagsroningen med Kirsten fortsætter, og 

aftenroningen kl. 1730 - 2030 kører også videre i 

den udstrækning Thomas har mulighed for det og 

vejret tillader det - det bliver jo efterhånden tidligt 

mørkt. 

 

                               Oktober 

 

Søndag d. 29.          Standerstrygning kl. 14 

 

November 

 

Søndag d. 5. Kajakleg, redninger og rul i 

 Rønne svømmehal sammen 

 med Rønne Roklub kl. 15-18 

Mandag d. 6. Svømmesæsonen starter kl. 

 19-20 

Tirsdag d. 7. Bestyrelsesmøde kl. 16 

Torsdag d. 9. Sheltermøde for de 4 klubber 

 Kl. 19 i Nexø Kajakklub 

Søndag d. 26. Rullestue kl. 13-16                               

 

December 

 

Lørdag d. 2. Julefrokost i NKK kl. 17 

 

2018 

 

Januar 

 

Lørdag d. 20. ”Pakning af kajak til lang-

 ture” kl. 13-16 i Rønne Ro-

 klub. 

 

 

 

 

Februar 

 

Søndag d. 14. Rullestue kl. 13-16.  

Lørdag d. 24. Kajakleg, redninger og rul i 

 Rønne svømmehal sammen 

 med Rønne Roklub kl. 15-18. 

Søndag d. 28. Rullestue kl. 13-16. 

 

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 overnatning. 

 

Ændringer i programmet mailes ud til medlem-

merne og rettes på hjemmesiden. 

 


