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Vintersvømning
Hvis du endnu ikke har betalt, så er det nu på høje
tid at få det gjort. Prisen er 450 kr., som skal indsættes på klubbens konto reg. nr. 0654 konto nr.
6545737505.

Rojournal
På given foranledning skal vi oplyse, at alle roede
kilometer bør indføres i journalen, uanset hvor
man ror i Danmark eller udland og lige meget om
man ror i egen eller klubkajak, lånt eller lejet. Alle
kilometer tæller.

Rullestue
Så er den første rullestue afviklet i Søndermarkskolens hyggelige og varme svømmehal. 3 har
vovet pelsen og kom godt i gang.

Kalender 2018

Søndag d. 14.
Julefrokost
Lørdag d. 20.

Søndag d. 28.

Lørdag d. 24.

Lørdag d. 10.
Lørdag d. 2. december mødtes 21 medlemmer til
en hyggelig julefrokost med masser af god mad,
sang, traditionel trampedans, historier og pakkeleg.
Lucia i Nexø havn
15 medlemmer fra 3 af de 4 kajakklubber stod
klar i starthullerne til at gå all in med lys og lygter, fakler, bålfad, sang, glögg og æbleskiver på
Lucia aftenen i Nexø havn. Desværre ville vejret
det anderledes. Med et varsel om 16 m/s med mulighed for snebyger, en temperatur tæt på frysepunktet, og dermed en høj chill faktor besluttede
vi at aflyse. Det var rigtig ærgerligt, men nu er
konceptet planlagt i alle detaljer, grejet er anskaffet, så alt er klar til udrykning næste år, hvor vi
måske vil slå det større op i klubberne og medierne. Tak til alle, som bakkede op om arrangementet. Vi ses næste år.

Søndag d. 8.
Lørdag d. 21.
Søndag d. 22.

Lør-søn d. 19.-20.

Januar
Rullestue i Søndermarkskolens bassin kl. 13-16
”Pakning af kajak til langture” kl. 13-16 i Rønne Roklub.
Rullestue i Søndermarkskolens bassin kl. 13-16.
Februar
Kajakleg, redninger og rul i
Rønne svømmehal sammen
med Rønne Roklub kl. 15-18.
Marts
”Kort og kompas” i Rønne
Roklub.
April
Svømmehal kl. 15-18 sammen med Rønne Roklub.
Redningsøvelser med svællinger.
Roteknik i stenbrudssøen
med svællinger.
Maj
Fælles tur for alle klubber
med primitiv overnatning.

Nexø Kajakklub siger
tak for i år og ønsker
alle medlemmer en

Glædelig jul
og et godt nytår

