
 
Vi håber at alle medlemmer har haft en god jul og 
er kommet godt ind i det nye år. Det er stadig vin-
tersæson, og bortset fra svømning og møder er 
roaktiviteten lav, men for folk med erfaringen og 
udstyret i orden er vinterroning en god oplevelse 
på stille dage. 
 
Outdoor forløb 
De fire kajakklubber gennemfører et kursus i tur-
planlægning. Det er tilrettelagt som en 3-trins 
raket. 1) PÅ TUR – planlægning af tur og pakning 
af kajak til overnatning, 2) Find vej i kajak med 
kort og kompas og 3) 2 dages tur i kajak med 
overnatning i telt et sted på Bornholm. Kurserne 
er for alle men specielt for dem, som har lyst til at 
prøve at kombinere kajakken med friluftsliv men 
endnu ikke har prøvet det. Se vedhæftede omtale 
og meld dig til, hvis du er interesseret. Bemærk at 
nogle af datoerne er flyttet i forhold til tidligere 
annoncering. 
 
Hvor godt kender du reglerne om færdsel i natu-
ren ? Prøv testen på linket her under:  
https://www.qzzr.com/c/quiz/451079/offentlighed
ens-adgang-til-naturen 
 

Kalender 2018 
 

Januar 
 
Tirsdag d. 9. Bestyrelsesmøde kl. 16 
Søndag d. 14. Rullestue i Søndermarksko-
 lens bassin kl. 13-16 
Torsdag. d. 18 Sheltermøde hos HOK kl. 19 
Lørdag d. 27. ”Pakning af kajak til lang-
 ture” kl. 1245-16 i Rønne Ro-
 klub. (flyttet fra d. 20.) 
Søndag d. 28. Rullestue i Søndermarksko-
 lens bassin kl. 13-16.                               

 
Februar 

 
Lørdag d. 24. Kajakleg, redninger og rul i 
 Rønne svømmehal sammen 
 med Rønne Roklub kl. 15-18. 

 
 
 
 

 
Marts 

Lørdag d. 10. ”Kort og kompas” i Rønne 
 Roklub kl. 13-16. 
 

 
April  

Søndag d. 8. Svømmehal kl. 15-18 sam-
 men med Rønne Roklub. 
Lørdag d. 21. Redningsøvelser med svæl-
 linger. 
Søndag d. 22. Roteknik i stenbrudssøen 
 med svællinger. 
 

Juni 
 
Lør-søn d. 2.-3 2 dages tur i kajak med over
 natning i telt et sted på Born
 holm (flyttet fra d. 19-20. 
 maj) 
7.-10. Havkajaktræf i Hullehavn. 
 Alle 80 pladser er optaget.  
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19. årgang 
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Nytårsroning ved Bølshavn med Chr. Ø i 
baggrunden 
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