medlem af

Klubturen lørdag d. 30. juni

Niels beretter: Vi var 8 roere, der tog afsted fra
Helligpeder. I Nexø var det overskyet, og det
havde regnet lidt, men pyt - for i Helligpeder var
der sol og roligt vand med en 4 m/s fra NØ. Det
føltes nu snarere som NNV, men sådan er det med
Bornholm, der evner at "dreje" vinden.

Kamelhovederne er godt camouflerede
Det gik så i jævn fart i modvind og lette bølger
lige nordpå mod Hammerhavn, forbi Teglkås,
Gines minde og Jons kapel, og lige før pieren
mødte vi et bekymrende syn: En støvlefod stak op
over vandoverfladen, så hvad mon der var under
den??
Den hærdede fiskerroer lagde sig op på siden af
"foden" og trak - den var tung - så han fik noget
kajakstøtte og halede det hele op på skørtet. Der
var lykkeligvis ingen kropsdele med. Det var et
par vaders og den anden støvle var fyldt med
vand.
Igen havde vi ageret havets skraldemænd - og
roede under pierbroen til Vang, hvor affaldet blev
afleveret, og Kims kajakskørt blev tømt for vand
og gummiskidt.
Hammerhus lå flot og højt oppe i den blå himmel.
Diverse våde grotter blev besøgt - vi undgik turistbådene - var inden om Kamelhovederne og
nåede Hammerhavn, som var levende med sejlerog kajakfolk og masser af turister. Og et svanepar
med syv unger på stribe.
Vi spiste frokost på et ledigt bord nede på stranden. Nogle skulle prøve kioskens sandwich og
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kaffe samt de gode toiletter. Turen var annonceret
til at gå op til Hammerodde, og det var der fem,

der begav sig ud på. 3 roede tilbage til hhv. Helligpeder og Hasle.
Der var en smule mere vind på turen nordpå, og
havoverfladen i horisonten var en del "ulden",
men ingen refleksbølger, så vi kunne ro helt tæt
på klippevæggen og nåede frem til Salomons kapel, hvor vinden fra NØ kunne mærkes - men vi
ville op til fyret, og det kom vi - tæt på den sidste
runding om knuden, hvor vi vendte, og så gik det
ellers strygende hjemad mod Helligpeder i et
stræk, dog med små pauser, hvor vi kom tæt på
Lomvier og Alke og var inde i pierens lagune. Det
er sjovt med de fugle - når de kaster sig ud tæt på
vandet, laver de lige et smut på vandoverfladen og
får ekstra fart op og skyder som en torpedo frem
med hurtigt baskende vinger. Vi så også flere kuld
edderfugle duve afsted i flok.
Randi tog imod os i Helligpeder, hvor vi i fællesskab hurtigt fik læsset kajakkerne på traileren og
kørte til Nexø, hvor vi var kl. 16.45.
Alle havde fået en masse frisk luft, sol og god
motion og syntes, at det havde været en meget flot
tur.

Fik du set alle de smukke gamle veteranbiler ved
klubben d. 7. og 8. juli?
Forkastning
Visionsskitsen for Nexø havn var tidligere fortrolig, men er siden offentliggjort i Bornholms Tidende. Du kan se den på forsiden af vores hjemmeside. Projektet får til stadighed flere og flere
samarbejdspartnere, og der er nu indsendt en ansøgning til Nordea Fonden om 1.000.000 kr.,
hvoraf 150.000 kr. er afsat til en flydebro ved vores klubhus i stil med nedenstående billede – dog
ikke med styrestolper men forankret til bunden
med kæder, som ikke er i vejen.
Bornholm rundt v/ Bornholms Kajakklub
Igen i år drillede vejret arrangørerne og deltagerne
med kraftig vestenvind de sidste dage. Af de
knapt 40 deltagere nåede alle fra Rønne, nord om
øen og ned til Dueodde. Det lykkedes 9 deltagere
at komme rundt om Dueodde og frem til
Raghammer, hvor også de måtte kaste håndklædet
i ringen.

Fremtidsdrømme
Shelterprojektet
Vi forventer at få byggetilladelse i løbet af næste
uge (uge 35), og så kan vi endelig begynde at støbe fundamenter og afgive ordre på de 7 sheltere,
som vi håber at få opstillet i løbet af efteråret.
Førstehjælps kursus søndag d. 19. august
16 roere fra Rønne Roklub og Nexø Kajakklub
deltog i kurset arrangeret af Dansk Førstehjælpsråd. Michael Hoffmann var en meget inspirerende
underviser, som havde tilrettelagt kurset specielt
med henblik på vores problematik som roere. Vi
forsøger at gentage kurset næste år, hvor det vil
blive udbudt til alle interesserede.

Klubturen lørdag d. 25. august
Turen gik fra Bølshavn til Melsted og retur. Ved
starten var det overskyet og vi havde let modvind
og fralandsvind. Men ved middagstid lagde vinden sig, solen kom frem, og det blev det smukkeste sensommervejr på hjemturen, hvor alle muligheder for at gå inden om alle skær blev forsøgt.
Afslutningsvis badede vi i Bølshavn, inden vi
pakkede traileren.
Betaling i Melsted havn
Der er kommet betalingskrav for benyttelse af
Melsted havn – også for kajakker. De har Mobile-

Pay. Jeg har talt med havneforeningens kasserer,
Michael Kofoed, og der gælder samme regler som
i Vigehavn, at hvis du kommer roende til havnen
og holder en pause, inden du ror videre eller hjem
igen, er det gratis. Men hvis du kommer kørende

med kajakken og bruger havnen til isætning og
optagning koster det 30 kr. pr. kajak at benytte
havnen. Grunden er, at de oftere og oftere oplever,
at de private udbydere kommer kørende med en
trailerfuld kajakker og flere biler med kunder og
benytter havnens sliske og bro. Det er set fra vores side en kedelig udvikling, men vi kan ikke
gøre så meget ved det, da det er private havne, og
det er jo ikke gratis at vedligeholde sådan en
havn.

Lørdag d. 26.

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin
Februar

Lørdag d. 9.

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin

Søndag d. 10.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber

Lørdag d. 23

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin

Kalender 2018
Fast roaften hver torsdag kl. 17-20 hele sæsonen,
hvis vejret tillader det. Når det begynder at blive
mørkt ved 20 tiden, vil der være fælles roning
lørdag eller søndag kl. 10. I får besked, når det
bliver aktuelt.
September
Tirsdag d. 4.
Tirsdag d. 11.
Lø/sø d. 15./16.

Bestyrelsesmøde kl 16.15
Byggemøde i sheltergruppen
Klubtur kl. 9-16. Vi besøger
nye kyststrækninger
Oktober

Svømning hver mandag kl. 19-20 til og med april
Lø/sø d. 13./14.

Klubtur kl. 9-16. Vi besøger
nye kyststrækninger

Søndag d. 28.

Standerstrygning kl. 14-16
November

Søndag d. 11.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber
December

Søndag d. 9.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber
2019
Januar

Søndag d. 13.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber

Marts
Søndag d. 10.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber

