
     

  

 

 

 

Nye Svaner. 

Årets instruktion er vel overstået. Vi startede 

med et hold på 8, men det blev til 6 inden vi 

for alvor kom i gang. Holdet har været igen-

nem svømmeprøve i april, øvelser i bassin og 

i kravlegården bag Glasskolen d. 4-5 maj og 6 

gange på havet i maj/juni. Vi har kun måttet 

flytte én dag grundet vejr og én dag var vi i 

Nexø havn. Ellers har holdet været på tur til 

Pærehavn, til Balka Havn, T/R Sømarken-Bo-

derne på glat og let bølget vand. 

Det har været et hold fuld af gåpåmod – de 

har samarbejdet perfekt når vi skulle i og op 

fra vandet , og alle prøvelser er blevet udført 

med smil og hjælpsomhed samt ikke mindst  

– alt grej er blevet skyllet og passet godt. 

 

 
 

De har lyttet og taget ved lære og fået fornem-

melsen af egne styrker og begrænsninger. 

De har således alle bestået NKK prøven og får 

deres beviser fra NKK  og DGI Havkajakroer 

1,  samt DKF EPP 2 (sidste hvis de betaler de 

50.- det koster) . Og så kan de låne nøgle til 

NKK for et depositum på 100.-kr. 

 

Tag godt imod de nye roere: 

 

 
Randi- Ruth- Rowland- Hannah- Linda 

-Kristian og hans 2 drenge. 
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Grill aften en dejlig lørdag d. 14. Juni 

 

 
Vi var 26 den lørdag – inklusive 4 dejlige 

børn. Så der var osende gang i 3 griller og en 

masse god salat, brød, lækre kartofler, godt 

kød og dejlige drikke. Ikke mindst vakte flere 

forskellige slags kager jubel. TUC kagen ikke 

mindst. 

5 forskellige lækre kager 

 

 
Alle bordene taget i brug. 

 

 

 

 



Lagunesagen – løbende nyt. 

Vi har holdt møde med Naturstyrelsen og 

Brk. d.. 20.maj og gennemgået vores plan. 

Der kan ikke laves faste anlæg på det grønne 

område, men stianlæg, åbning af Nørrebæk-

ken, tilbygning til NKK (toilet og læskur), er 

muligt. Ellers skal vi koncentrere os om at 

samle delelementerne omkring NKK eller på 

havnens område. 

D. 4. juni mødtes vi i LRS gruppen og disku-

terede Østtingets arbejde. Det er jo i sin op-

start, men det vil arbejde på at samle forenin-

gerne i Nexø, samt alle de planer der pt. fin-

des, herunder vores forslag, BådeOg projektet 

og Udviklingsplan for Nexø Havn og By fra 

2009. 

Vi har formidlet vores materiale til alle rele-

vante parter, herunder Østtinget, som holder 

møde sidst i juni. 

Vi forventer, at Østtinget arbejder med at 

samle og promovere de forskellige planer for 

Nexøs udvikling. Vi har et par gode folk fra 

vores LRS gruppe i bestyrelsen. 

Uanset hvad overnævnte fører med sig på kort 

eller lang sigt, har vi stadig focus på vores ad-

gang til havet.  

Den inderste del af broen hænger bogstavelig 

talt i en tynd tråd og hele broen er i øvrigt 

godt tæret.  

Der er mange der benytter broen ud over os i 

NKK – det ved BRK godt. Så inden vi får 

etableret Lagune, Kanal eller Dækmole, skal 

broen sikres. 

LRS gruppen har sagt ja til at fortsætte i en 

workshop om foundraising, som Rikke forsø-

ger at få penge til at gennemføre. 

Jeg vedhæfter vores visionskatalog til Jer. 

Det er givet til alle dem vi har samarbejdet 

med incl. Teknik og Miljø i BRK. Det blev 

præsenteret på vores Generalforsamling i 

Marts. 

 

Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på 

30224615, for at høre nærmere 

 

 

Aktivitetskalender 

Vi har sat turledere på onsdagsturene og lang-

turene: 

 

KW – Kirsten Westerdahl 

NJ – Niels Jørgensen 

KT- Kim Tørnstrøm 

HK- Hans Ketil 

 

Niels, Kim, Hans, Kirsten sender besked ud 

om de dage hvor der er Langture og hvor de 

er ansvarlige. 

 

Juni 

Onsdag d. 25. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

Lørdag d. 28. Langtur kl. 9-ca 16 NJ 

Søndag d. 29. ---0--- reservedag 

Juli 

Onsdag d. 2. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

Onsdag d. 9. Fællesrotur kl. 17-20 NJ 

Onsdag d. 23. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

Onsdag d. 30. Fællesrotur kl. 17-20 KW 

August 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

d. 13. og 27. deltager KW 

Lørdag d. 16. Langtur kl. 9-ca. 16 KT 

Søndag d. 17. ---0--- reservedag 

Tirsdag d. 26. Best. møde 

September 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

Lørdag d.6. Langtur kl. 9-ca.16 HK 

Søndag d.7 ----0--- reservedag 

Fr.-lø-sø. 19-21. Havkajakroernes efterårs træf 

i Allinge. Se  www.havkajakroerne.dk.  Incl. 

Tilmelding 

Tirsdag d. 23. Best. møde 

Oktober 

Onsdage Fællesroture kl. 17-20 

Lørdag d. 4. Langtur kl. 9- ca. 16 KW 

Søndag d. 5.---0--- reservedag 

Tirsdag d. 21. Best.møde 

Lørdag d. 25. Standerstrygning kl. 17 og her-

efter spisning og sang 

November 

Tirsdag d. 18. Best.møde 

December 

Lørdag d. 6. JULEFROKOST kl. 17-?                                                                            
 

 

 

 

 

Køb og Salg 

http://www.havkajakroerne.dk/


 
 

Birthe og Hans Jørgen vil godt sælge 2 sæt J 

bøjler med beslag . Nyprisen er 249,- kr pr 

sæt, og de sælges for 125,- pr sæt. 

Kontakt Birthe på 29857578 eller bma.mar-

ker@gmail.com 

                          

 
Kristian – så det op nu? 

 

 
Ruth – blæs, blæs! 

 

 
Hannah – Pump og pump! 

 

 

 
Linda – sådan og rolig nu! 

 
Rowland- perfect heel hook ! 

 
Randi –  i god balance på paddlefloaten  

 

Klubbens Nestor fylder 70 

 

Knud fylder 70 i dag d. 

20. Juni. 

(En nestor er den ældste 

og mest berømte af høv-

dingene ved Troja). 

Så det passer vel godt til 

en respekteret og erfaren 

klubkammerat. 

 

TILLYKKE KNUD 

 

Knud er her 69 

 

Rigtig god Sommer og få nogle gode ture                         

på havet. 

NKK. 


