
                  

 
 

    

Grillaften og Svanefest d. 20. Juni. 

Det blev en rigtig god fest hvor de nyklæk-

kede svaner var i centrum.  

Det var fint vejr, vi havde dækket op i hallen 

og tændt op i 2 griller. 

Vi var over 20 deltagere – med familie, hvil-

ket var godt, så de fik at vide, hvor dejlig det 

er at ro kajak. Der blev stegt og spist, skålet 

og leet meget. 

 
Diplomer og DGI bevis blev uddelt efter taler 

fra Kim og Niels, og der var stor glæde og 

klapsalver.  

Nøgler til klubben fik enhver mod 100.-kr i 

depositum 

Kim og Niels sagde bl.a. at det har været et 

dejligt hold med masser af gåpåmod, og at ro-

teknikken henad vejen var belevet udviklet, så 

der nu var god fremdrift, balance og manure-

ring i kajakkerne. 

 

TILLYKKE til de nye roere og medlem-

mer af NKK. 

 

 
Marlene- Malene- Pia- Heidi- Mette – Kim 
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Vi startede med et hold på 6, men én stoppede 

under vandtilvænning i svømmehallen. 

5 fortsatte forløbet, og 4 fik DGI beviset d. 

20. juni. Den sidste deltager havde desværre 

ikke mulighed for at være med tilstrækkelig 

mange gange i instruktionen, så hun skal først 

ud og ro 40-50 km. med os andre, så hun kan 

få sit DGI bevis og Svanebrev (som er la-

vet) 

 

Vi vil også opfodre de nye roere – og for så 

vidt også de gamle – til at læse på vore hjem-

meside www.nexoekajakklub.dk  i ro-regle-

mentet, kørsel med trailer og ellers læse de 

nyttige ting der er værd for Jer at vide. 

 

Og som det er et særkende i NKK: 

Kagerne!! i guder, hvor der udvirkes keativi-

 

 

Dette er lækre 

Linser fra Birgits 

hånd. 

 

 

 

Og her fra Harriets 

bageri en 

choko/karamel 

kage 

 

 

Heidis skønne 

jordbærkage 

 

 

 

 

 

 

Men til alvoren ! 

 

Vi kunne godt tænke os lidt mere hold på red-

ningsøvelserne og opfordrede de nye svaner 

til at deltage i nogle ture, hvor vi kan øve 



øvelserne og andet sjov – høje støttetag og 

kantning, surf mv. i lunt vand . 

Hold øje med kalenderen hvornår det bliver. 

 

Vi glæder os til at se det nye hold på havet – 

de har lovet hinanden, at mødes fast, så de 

kan komme i gang med at ro. 

 

Nyt medlem fra København 

Pernille har fået kajakuddannelse i Kbh. og 

var med på en rotur en blæsende onsdag og 

sidste torsdag, hvor hun skulle vise sine fær-

digheder i redninger og roteknik. Det gik rig-

tig godt, så hun optages som aktiv medlem. 

Tillykke Pernille. 

 
Pernille og Røskva i Pærehavn 

 

DGI motionspas +55 

Klubben er jo medlem af DGI og vi bakker 

gerne op om deres initiativer, når de er rele-

vante for os. 

Således også omkring Motionspas+55.  

Det initiativ skulle gerne få flere i den alder-

gruppen ud og røre sig 

Derfor har vi meddelt DGI Bornholm, at vi 

holder Åbent Hus Lørdag d. 12. sept.2015 kl. 

12-16 samt Lørdag d. 12. marts 2016 kl. 12-

16. 

Dette bliver annonceret af DGI i foldere og i 

pressen. 

Niels vil stå for arrangementerne, men vil 

godt have andre medlemmer med til at del-

tage. Så kontakt   nielskajak@gmail.com. 

 

Vi skal fortælle om kajaksporten og de vil-

kår/udstyr/viden, den kræver – herunder et 

kursus til foråret 2016. 

Og hvis vejret tillader kan vi måske tilbyde en 

meget kort kajaktur. 

 

Klubbens 25. års Jubilæum 

Den 4. Juli 1990 blev Nexø kajakklub stiftet 

af 6 personer. Vi overtog klubhuset i 2001 ef-

ter Nexø roklub, og har siden løbende fået det 

istandsat til at være et godt hus for vores ka-

jaksport. 

Hans Ketil har gennem årene løbende arbejdet 

på at skrive om klubbens historie, og det skrift 

kan vi sikkert udgive  i forbindelse med jubi-

læet. 

Vi skal fejre de 25 år og det har bestyrelsen 

tænkt sig at gøre, foreløbig med dette lille 

program: 

 

Jubilæumfest i Nexø Kajakklub 

Lørdag d. 22. august. Kl. 12 - ? 

 

Vi forslår en kort kajaktur inden festen samt 

at få noget mad bragt udefra. Derudover vil vi 

finde en musikant, der kan spille op til sang 

og fest. 

Hvis du har nogle ideer til indslag så giv be-

styrelsen en besked. 

Sæt dagen af - og vi vil sende nærmere be-

sked ud om arrangementet. 

 

Aktivitetskalender 2015 

Onsdagroningen kl. 17-20 er startet og vi 

satser på igen at have én erfaren roer med der. 

Det er der alle uger bortset fra uge 27 og 28. 

Fredagsroning kl. 9,30 er et nyt tiltag Kir-

sten Westerdahl tager sig af.  

Her er der også sommerferie  uge 26-27-28. 

De lange fællesture.Der kommer mere info 

ud om disse ture når vi nærmer os datoerne. 

 

Juli 

15-22-29 kl 17-20 fællesroning 

17-24-31 kl 9,30   fællesroning 

 

August 

5-12-19-26  kl. 17-20 fællesroning 

7-14-21-28  kl 9,30    fællesroning 

10.                              bestyrelsesmøde 19-21 

22.               kl. 12-?   roning,Jubilæumsfest        

 

               ---------00-------- 

 

I juli måned får I ingen Pagaj – redaktøren er 

ude og opleve verdenen                   

 

               ---------00------- 

 

Hav en skøn og sjov ro sommer    

Bestyrelsen 

mailto:nielskajak@gmail.com

