Medlemsbladet for
NEXØ Kajakklub

Kontingent 2014/2015.
Kasseren har modtaget en del indbetalinger.
Tak for det. Men nogle mangler stadig at betale. Måske du har sat din netbank til at betale
på sidstefrist dato d. 30. april, så er det jo helt
OK.
Nogle indbetalinger er kommet til den gamle
konto i Danske Bank, som vi ikke bruger
mere. Disse indbetalinger overfører vi til den
nye konto.
Den nye konto er :

April 2015
16. årgang
Nr. 138

havde BRK nået at rydde for sten og vi havde
fejet den flot ren og sat skyllestativ op .

Nordea reg. 0654 kt. 6545737505
Kontingentsatser:
800 kr aktive medlemmer
200 kr oversøiske medlemmer
100 kr støttemedlemmer
100 kr kajakplads
100 kr nøgledepositum
Unge 18-25 årige, der er frigivne medlemmer
har gratis medlemskab, hvis én eller to forældre har aktivt medlemskab i NKK.
Hvis du ønsker at udmelde dig af NKK eller
overgå til støttemedlem, skal du give besked
til Kim Tørnstrøm: kim.kajak@gmail.com eller mobil 24621875

Der var mødt op imod 25 medlemmer med
følge op - også støttemedlemmer fra RRK.
Fin fik æren af at kravle op og nedtage vindposen og få den nye 3 meter lange vimpel
hejst. Det klarede han med smidighed og godt
mod. Vimplen foldede sig ud i hele sin
længde i den friske vind og alle brød ud i den
traditionelle hyldestsang. En fotograf fra Tidende tog billeder, hvilket mange også selv
gjorde. Vi mangler blot en omtale i avisen –
men lokalskribenten har lovet den kommer.

Fredagsroning
Er et nyt tiltag som Kirsten Westerdahl har taget initiativ til.
Du skal blot møde fredage kl. 9.30, så er der
stille og rolig fællesroning.
Hold selv øje med vejret på DMI – havprognoser eller på YR.NO.
Der roes kun i godt vejr og med lidt eller ingen vind i farvandet omkring Nexø.
Fin på ærefuld mission.
Standerhejsning og bådedåb d. 12. april
kl. 14.
Det var et flot forårsvejr, med en frisk vind fra
SV. Den nye trailer var kørt ud til beskuelse
og 4 kajakker var lagt parat til bådedåb. Broen

Den nye Trailer

Dåben af kajakkerne indledte Hans, som fortalte en historie fra den nordiske mytologi om
LUE, som blev navnet på hans nye kajak.
Niels døbte sin UMA som er et navn fra den
indiske mytologi. Hun vil passe godt på ham.
Eriks kajak fik navnet EMIL STABIL grundet
en sang ofte der rumsterer i hans hoved og at
han var glad for sin rolige kajak i oprørte
vande. Og Kims kajak fik det grønlandske
navn MALIK (lille bølge) uden så megen
snak.

Uma – Emil Stabil – Lue - Malik
Derefter blev der trængsel i klubhuset, hvor
Hans serverede chips og vin, Niels kom med
boller, Erik og hans kone med skønne 2 lagkager og Kirsten med en lækker kage.

Vi har indstillet tværstænger og sat gummislanger på dem. Vi skal ha monteret en
kasse/rør til grej. Men nu er den køreklar.
Traileren har en totalvægt på 750 kg, en nyttelast på 540 kg og en egenvægt på 210 kg. Har
du krog på bilen kan du se på din bils registreringsattest hvor meget trailerens største totalvægt u/bremser må være. Min bil må f. eks.
trække 400kg= trailerens egenvægt på 210 kg
+ 190 kg last, hvilket svarer til 6 kajakker inklusiv grej (ca. 6x30 kg).
Vi har lavet et opslag som vedhæftes Pagajen.
Her fortælles reglerne mere nøjagtigt og om
forsikringsforhold.
”Kørsel med klubtrailer” bliver indarbejdet i
vores reglement.
Læs den vedhæftede fil og bliv klar over dit
ansvar.
Nye Svællinger/ Medlemmer.
Instruktører og svællinger mødtes til introaften i klubben d. 8. april.
Der er nu et hold på 5 muntre kvinder med gå
på mod. De har alle klaret svømmeprøven og
har også prøvet wet exit. Weekenden 25-26.
april blev brugt til at øve sig i at beherske enkelt- og makkerredninger i svømmehal og i
lille Stenbrudssøen blev der trænet basale roteknikker. Alle har klaret prøverne og kunne
mærke det i krop og sjæl – godt gået!
Så nu går alle videre på kurset, der resten af
forløbet foregår på havet frem til Svanefesten
lørdag d. 20. juni.
Derfor skal I, kære Svællingehold, nu betale de 1200.-kr som kurset koster incl. det
første års kontingent. Brug reg. 0654 kt.
6545737505

Der blev hygget og spist op

Aktivitetskalender 2015

Marlene, Mette, Heidi, Malene og Pia d. 26-4.
Husk at klubkajakkerne er optaget til instruktion i april, maj og juni – se kalenderen.
Nexø Kajakklub har 25. års Jubilæum.
Klubben blev stiftet d. 4. juli 1990.
Det skal fejres:
Lørdag d. 22. august med grill og højt humør.
Vi regner med at starte kl. 16.
Sæt dagen af i Jeres kalender og så får I nærmere besked om festen inden sommerferien
Lagunesag
Vi har ikke hørt nyt fra vores ansøgning om
støtte fra Landdistrikstpuljen. Desuden blev
vores planlagte oplæg til Borgerforeningens
generalforsamling bremset af Østtinget, hvilket vi er i gang med at bearbejde. Østtinget
har netop afholdt repræsentantskabsmøde, og
har tilkendegivet, at vores projektplaner er
gode og de vil indgå i en forhåbentlig samlet
plan for udvikling af Nexø by.
LRS gruppen har holdt møde med kommunens arkitekt og chef for de grønneområder og
fået afklaret hvem der tager sig af hvad mht.
godkendelser i Naturstyrelsen, anlæg af kyststi og ansøgninger om midler.
Laguneprojektet og kanalsystem lever stadig
Gode Pagajer til salg
Jens i Årsdale – Havkajakbornholm.dk –
Har nye todelte Wernerpagajer i kulfiber til
salg for 2000.-kr (normalpris 3500.-). Et godt
tilbud.
Kontakt ham hvis du er interesseret.

Så er der planlagt frem til sommerferien.
Svømning slutter med sidste gang d. 27. april.
Onsdagroningen er startet og vi satser på
igen at have én erfaren roer med der.
Fredagsroning er et nyt tiltag Kirsten Westerdahl tager sig af.
De lange fællesture starter vi tidligt op med i
maj og juni, så vi sikkert får flere ud at ro.
Der kommer mere info ud om disse ture når vi
nærmer os datoerne.
De datoer hvor der er instruktion af Svællinger er klubkajakkerne optaget.
April
Man. d. 13-20-27. Svømning
Ons. d. 8. Infoaften Svællinger
Søn. d. 12. Standerhejsning og bådedåb 14-16
Ons. d. 15-22-29. Klubroning 17-20
Tors.d. 16. Best. Møde 15-17
Fre. d. 24. Roning kl. 9.30
Lørd.d. 25. Kajaktræning Svællinger
Søn. d. 26. Instuktion Svællinger 9-13
Maj
Ons.d. 6-13-20-27. Klubroning 17-20
Tor. d. 7-21-28. Instuktion Svællinger 17-20
Tors. d. 14. Fælles kajaktur 9-16, sandkyst
Fred. d. 1-8-15-22-29. Fællesroning
Lør. d. 23. Havkajak Bornholms Havkajak
Søn. d. 24 Symposium. Program/ tilmelding
Man.d. 25 på www.havkajakbornholm.dk
Juni
Ons.d. 3-10-17-24. Klubroning 17-20
Tor. d. 4-18. Instruktion Svællinger
Fred. d.5-12-19-26. Fællesroning
Lør. d. 13. Instruktion Svællinger på langtur
kl. 9-16
Søn. d. 14. Fælles kajaktur 9-16, klippekyst
Lør. d. 20. Grill i NKK 17-22 + Svanefest.

Lørdag d. 28-3. Kajaktræning. Der kom 12
medlemmer – flot. Her er det vist Harriet og
Randi i aktion.
Med friske forårshilsner.
Fra Bestyrelsen i NKK.

