
 

Gæster 

Lørdag d. 19.  august overnattede 15 coastalroere 

fra forskellige roklubber på Sjælland på ”vores” 

græsplæne og lånte klubhusets faciliteter. 

 

Slagelse Frilufts- og Naturforening var på øen i 

uge 35. Niels var guide for gruppen på en tur til 

Hullehavn. Gruppen både vandrer, cykler og ror 

kajak sammen. 

 

Yoga kursus. 

Steen Grønnegaard har bedt os gøre opmærksom 

på AOF’s kursus: Kajak yoga 

Start 28/10 – 17/3, 20 lektioner (10 gange) 

Hver anden lørdag kl. 12-13.40 

Nørremøllecentret, pris: 740 kr. 

Yderligere oplysning på AOF’s hjemmeside 

 

 

Som der står i kursusbeskrivelsen, havde Nexø 

Kajakklub sammen med Rønne Roklub en prøve-

time, men vi har ikke indgået i et samarbejde om-

kring eller haft indflydelse på kursets indhold. 

Den udtalelse står for AOF’s regning. 

 

Åbent hus 

Lørdag d. 2. september havde vi åbent hus i klub-

ben. To personer var meget interesserede og blev 

skrevet op til næste års instruktion. Resten af tiden 

brugte Niels, Kim og Hans på praktiske opgaver i 

huset. 

 

Pæren, der sidder i lampen på hushjørnet ud mod 

vandet er udskiftet med en strømbesparende LED 

pære. Det betyder, at hvis du tager på tur om ef-

termiddagen, hvor det kan blive mørkt, inden du 

kommer tilbage, så kan du tænde lampen, når du 

tager afsted – så er det nemmere at finde hjem. 

 

Der har været rigtig god tilslutning både til Kir-

stens formiddagsroning og Thomas’ mandags- og 

September 2017 

18. årgang 

Nr. 161 

10 glade roere fra Slagelse i Hullehavn 

Så faldt birketræet og der blev renset op i 

krattet. Med bil og kædesav faldt træet i den 

ønskede retning. Her ses Niels i trofæ-stilling. 

Kim og Hans ryd-

dede opholdsstuen 

og lagde det nye 

tæppe på, og Niels 

satte en ny uden-

dørs lampe op, så 

vi kan orientere 

os, når nu den 

mørke tid kom-

mer. Kim har ud-

skiftet ventilen til 

skylleslangen. 



torsdagshold. Vi takker begge to for det vedhol-

dende initiativ, som har betydet en væsentlig øg-

ning af aktiviteten i klubben. 

  

Skylning af kajakker 

Det er rigtig dejligt, at kajakkerne bliver skyllet 

efter brug. Vi vil dog gerne bede om, at lugerne til 

pakrummene holdes lukkede under skylning. Li-

geledes bedes man undgå at skylle cockpittet, med 

mindre det er nødvendigt, og at man da undgår 

sædet og tørrer op med en svamp. Det er ikke så 

rart at overtage en kajak med vand i luger og 

cockpit eller sætte sig på et vådt sæde. 

 

Fuglereservatet 

Det er nu endeligt lykkedes at få klarhed over 

fredningsbestemmelserne for Nexø Vildtreservat. 

I det gult markerede område er al færdsel for-

budt hele året, uanset om afmærkningsbøjen i det 

yderste hjørne er på plads eller væk – det sidste er 

oftest tilfældet. Vi har orienteret de andre klubber 

og de private udbydere af kajak aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

Island Explorer 2017 

Arrangørerne af adventure racet har henvendt sig 

for at høre, om vi igen i år kan stille med nogle 

kajakroere som sikkerhed under kajak etapen (del-

tagerne skal også løbe og cykle). Løbet bliver 

afholdt lørdag d. 7. oktober kl. ca. 11-16, så du 

skal regne med at sætte dagen af og være indstillet 

på at forestå makkerredninger. Kajakdelen er 

planlagt med Hammerhavnen som udgangspunkt 

og 1,5-1 km hhv. nord- og sydpå. Alternativt som 

plan B med start fra Sandvig bugt og endelig plan 

C: aflysning. Hvis du vil hjælpe til, skal du til-

melde dig hos Niels på nielskajak@gmail.com , så 

vi kan koordinere transport mv. Samme dag har vi 

planlagt fællestur i klubben, så du må også vælge 

mellem disse to arrangementer. 

Bestyrelsen har bedt arrangørerne om et møde 

mellem dem og kajakklubberne for at drøfte sik-

kerhedsforholdene, inden vi endelig vil tage stil-

ling til deltagelse som kajakvagter. 

  

Kalender: 

 

Formiddagsroningen  med Kirsten fortsætter, og 

og aftenroningen kl. 1730 - 2030 kører også videre i 

den udstrækning Thomas har mulighed for det og 

vejret tillader det. 

 

September 
Tirsdag d. 5. Bestyrelsesmøde kl. 16 

Lørdag d. 9. Klubtur kl. 9-16 

Torsdag d. 21. Sheltermøde kl. 19 i RR 

Lørdag d. 23. Arbejdslørdag – rengøring og 

 klargøring til maling i båd

 hallen. 

Lørdag d. 30. Arbejdslørdag - maling af 

 bådhallen 

 

                               Oktober 
Tirsdag. d 3. Bestyrelsesmøde 

Lørdag d. 7. Klubtur kl. 9-16 

 Island Explorer 

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                                

 

December 

Lørdag d. 2. Julefrokost i NKK kl. 17 

mailto:nielskajak@gmail.com

