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Åbent Hus d. 12. september
I samarbejde med DGI + 55 havde vi Åbent
Hus fra kl 12-16. Vejret var ikke til at gæsterne kunne komme på havet. Hans, Niels og
Kim troppede op med troen på, at vi skulle
lave lidt på huset mv., men vi blev klogere!
For i løbet af eftermiddagen kom 13 på besøg,
som vi skiftedes til at vise rundt og fortælle
om kajaksporten. Hans og Kim fik alligevel
produceret pagajsnore til alle klubpagajerne,
men Niels fik ikke tid til at slå græs rundt om
husvæggene.
Der var 8 gæster, der lod sig skrive op til forårets kajakkursus, og da vi har 2 på venteliste,
bliver der sandsynligvis et hold på 10 svællinger. Det er jo rigtig godt for NKK.
Der var nok kun et par stykker, der faldt ind
under DGI´s formål med at få 50+ ud og motionere, men pyt med det. De fleste havde læst
DGI´s pressemeddelelse i Tidende eller på
Bornholm.nu om arrangementet.

Der blev roet ind i våde og tørreovn, rundt om
Kamelhovederne, tæt på de stejle klipper og
Adam og Eva + Slangen, og vi endte alle
sammen i Helligpeders stinkende grågrønne
havn for at spise frokost under dejligt tag og
hyggelige former. Og så kunne der også tisses
af 

Fællesroning søndag d. 13. september .

Sjældent har NKK oplevet så stor tilslutning
til en fællesroning som den dag. Vi var 13
afsted, så traileren blev fyldt op til 3. etage og
Kim trak den op forbi Erik i Sandvig og samlede ham og Stabil Emil op, og derefter videre
til Sæne Havn. Der blev også læsset på, og
kørt i privatbiler, så det var en stor udflugt.
Vejret var lidt grumset, overskyet og let fugtigt, men der var læ deroppe og humøret højt.
Med 13 roere kunne vi dele os op efter lyst og
evner, men alle holdt sig til ordren om, at ro
sammen mindst 2 og 2 og vente på hele gruppen i Vang, Teglkås og Helligpeder og aftale
næste stop.

Hjemturen gik godt og lærerigt for alle.
Derfor:
En redningsberetning til eftertanke.
Kim og Niels lå blandt andre i baggruppen.
Kim er nysgerrig og skal ofte udforske nye
veje tæt på kysten, og sådan kom han tæt på
kysten ind ved et skær få meter fra den stejle
klippeside. Niels ku godt se hvad han var ude
i. Dønningerne slog ind over skæret, og gav
gode refleksbølger fra klippen. Men Kim tog
fat i pagajen og forsøgte at komme igennem
den smalle passage. Og vupti – så væltede
Kim, kom op med kajakken mellem sig og
klippevæggen, og tunge dønninger, der skvulpede ham og kajakken mod klippen.
Niels lå ca. 30 meter fra ham og roede ind for
at se på sagen og om det var muligt at lave en
makkerredning. Kim råbte ” vi skal ud”. Niels

fik Kims pagaj over og han bandt sit 8 meter
lange slæbetov i hans kajak ved hans cockpit
– ikke helt efter bogen, fordi han jo så trak
kajakken sideværts, men der var ikke plads til
at han kunne komme op og få linen igennem
foran på kajakken og desuden bankede dønningerne på, så det var svært at komme til.
Niels roede udad og Thomas kom til og støttede Kims kajak, så han kunne komme op i
den. Thomas havde en lænse pumpe, og mens
Niels trak og Thomas støttede, kunne Kim
tømme en del vand fra sin kajak, og lidt efter
løste de slæbelinen og Kim kunne ro våd og
frisk oplivet ca. 1 kilometer ind til Vang
Pieren, hvor han tømte det sidste vand ud af
kajakken, og fik sundet sig lidt.

Ved pålandsvind og kæntring på klippekyst
kan det være helt nødvendigt.
Ved fralandvind og svigtende kræfter hos
roeren er det også nødvendigt at kunne slæbe
kammeraten ind.
Kikkert mv.
Pas godt
på den
og luk
den inde
i skab
efter
brug.

Klubben modtog jo i forbindelse med sit 25
års jubilæum 900.-kr i kontanter og gavecheks. De er nu blevet omvekslet til en god
8x42 kikkert. Kim spædede til, da han købte
den, så han er også gaveyder. Nu kan vi holde skarpt øje med livet på havet omkring
NKK.

Hvad er læren af denne episode?
Ro altid sammen og hold øje med hinanden.
Hav slæbetov, pumpe, parat på dækket.
En cowtail eller kort snor med karabinhager
er hurtig at operere med.
Bevar roen, ro straks til hjælp, og sørg også
for din egen sikkerhed.
Kim kunne ikke rulle op fordi der var for
snævert.
I vores tilfælde ville det ha været godt hvis
Niels havde haft sin cowtail på (den er udstrakt et par meter). Den kan klikkes ind på
person eller kajak på et øjeblik, så man hurtigt
kan ro væk fra området. Det tager lidt længere
tid når en line på 8-12 meter skal ud før trækket kommer. Thomas havde heldigvis sin
pumpe fremme, så den ku bruges, og han støttede Kims kajak indtil Kim kunne ro selv,
uden for meget vand i Kajakken.
Øvelsen blev lidt kompliceret af at Kim også
skulle holde fast i den ene halvdel af en reservepagaj, som var faldet ud af fæstet fortil..
Bugsering er heldigvis sjældent forekomne.
Men i dette eksempel – endda i godvejr var
det nødvendigt.

Vi har fik også et gavekort på 300.-kr til Fridolf fra RRK, og det skal vi nok få brugt på
f.eks. klubhusets pleje.
Svømning 2015/2016.
Svømning starter mandag d, 2 november kl.
19-20 i Rønne svømmehal og slutter mandag
d. 25. april 2016.
I alt 21 mandage.
Hvis du vil deltage skal du betale 450.-kr til
klubkontoen. Reg. 0654 Kt. 6545737505.
Inden 1. dec. 2015
Normalpris er 21 x 40-kr.= 840.-kr, så det er
et godt valg at deltage i NKK svømning..
Støttemedlemmer kan selvfølgelig også deltage for de 450.-kr, ligesom kommende svællinger, hvis de melder sig ind som støttemedlem – det koster 100,-kr årligt som støttemedlem + de 450.- kr. for svømning.
Svømmehallen er lukket for klubsvømning i
skolernes jule-, vinter- og påskeferie: uge
52,53,7,12 samt 2. påskedag.
Vi opbevarer i samarbejde med Rønne Roklub 2 kajakker, pagajer, skørter, veste, pum-

per og pagajflydere, så man kan træne teknik,
redningsøvelser og rul i springbassinet.

derfor tog bestyrelsen beslutning om at købe 2
kajakker, da vi kun har 8 + en toerkajak.

Derudover har vi sammen Rønne Roklub reserveret svømmehallen søndag d. 29/11, lørdag d. 27/2 og søndag d. 3/4. - alle 3 dage kl.
15-18. Dette er et tilbud til aktive roere, så de
kan få øvet kajakfærdigheder.

Fællesroning Lørdag d, 3. oktober.
Årets sidste fællesroning, Den må I med
på’’

Lørdag d. 30. april - har vi reserveret svømmehallen kl. 15-18 - til redningsøvelser for de
nye NKK svællinger. Prisen for dette indgår i
kursusgebyret.
Vores kære Bro.
Den har været overskyllet af tang flere gange i
al den østenvind,der har været. Den er blevet
ryddet af forskellige medlemmer 3 gange,
men sidst her d. 24. sept. tog Pia og Mette fat
om greb og skovl. Se bare de gæve kvinder i
aktion her

I skal tilmelde Jer til Kirsten:
rekruse@gmail.com eller 25566013
Om det bliver på den ene eller anden side af
Øen bestemmer vinden.
Mød frem kl. 9 -16 lørdag d. 3. okt.
Standerstrygning lørdag d. 31. oktober
Kom og vær med til denne tradition hvor
NKK fejrer den forgangne sæson med sang og
hyggelig samvær med kager og boller i klubben.
Kl. 14 stryger vi standeren, og derefter er
NKK roere på egen hånd med vinterroningen.

Medlemsaften
18. november

Nye Kajakker.
Bestyrelsen har besluttet og købt 2 kajakker.
Det er en Boreal Epsilon 200 og en Boreal
Inukshuk – begge med ror.
Det er solide og gennemtænkte plastkajakker
fra Canada med god manøvreevne. Vi har fået
dem til favorabel pris og Kirsten bringer dem
til Bornholm.

Kan man ha´ alt det med i en kajak?
Klubaften omkring kortere eller længere ferieture i kajak.
Der er medlemmer, som har holdt lang ferie
med alt inklusive i kajakken eller kortere ture
rundt om Bornholm.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Det kræver en del planlægning til længere
ture udenøs, men mindre kan også gøre det,
hvis det er rundt om Bornholm.
På vores hjemmeside nexoekajakklub.dk, kan
du under turberetninger læse om de mange
kajakferieture nogle medlemmer har været på.
Og hvis du vil høre om mulighederne for at ro
på ture ud over Nexø og omegn kan du komme til vores arrangement:
Kajakferier
Onsdag d. 18. november kl. 19-21 i NKK
Tilmelding til hketil@gmail.com

Vi skal selv købe skørter og pagajer.
Hvis forårets hold af svællinger bliver som før
nævnt, får vi brug for 10 klubkajakker, så

Der vil der være foredrag og billedvisning og
mulighed for at få alt at vide om ferieture i
kajak. Og som vanlig i NKK god kop kaffe/the og kage 

Konkurrencen i sidste nummer.
I sidste nummer af Pagajen blev der vist et
billede som I kunne gætte på hvad var. Det
har ingen gjort, og derfor ingen lille præmie,
desværre.
I gik så glip af en lækker præmie kære
medlemmer!!
Billedet var taget fra et Air Berlin fly som tog
en runde om Venedig før det vendte næsen
mod nord.
Kalender
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

2016
Januar
Svømning
Februar
Svømning
Lørdag 27.
Marts
Svømning
Tirsdag 8.
Lørdag d. 12.
April
Søndag d. 3.
Svømning
Lørdag d. 30.

Fællestur kl. 9-16, alt. d. 4-10
Tilmelding 25566013
Onsdage d. 7-14-21-28 Fællesroning kl.17-20
Fredage d. 2-9-16-23-30 Fællesroning kl.
11,30 kontakt KW
25566013
Tirsdag d. 20. Bestyrelsesmøde NKK
Lørdag d. 31 Standerstrygning kl. 14-16

Onsdag
Søndag

December
Mandage
Lørdag d. 5.

d. 2-9-16-23-30. Svømning kl.
19-20 i Rønne Svømmehal
d. 18. kl. 19-21 Klubaften om
Ferieture. I NKK.
d. 29. Kajaktræning kl. 15-18
i Rønne svømmehal.

d. 7-14. svømning
Julefrokost kl 17- ?.
Tilmelding til Kirsten W.
25566013.

Mandage d. 1-8-22-29
Kl. 19-20 i Rønne
Kajakktræning kl. 15-18 i
Rønne sv. hal
Mandag d. 7. og 14.
Info aften for svællinger
Åbent hus kl. 12-16

Kajaktræning kl. 15-18 i
Rønne
Mandage kl. 19-20
Svællinger kl. 15-18

Hav et godt efterår.

Oktober
Lørdag d. 3

November
Mandage

Mandage kl 19-20 i Rønne

Bestyrelsen
NKK

