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Instruktion 

Årets instruktion er nu afsluttet. 7 svællinger har 

fulgt kurset, og alle har bestået. Det har været en 

fornøjelse at undervise det vi kalder ”Ungdoms-

holdet” (da de alle er under 50), og vi instruktører 

siger tak for jeres ihærdighed og gode humør. Vi 

vil opfordre jer til at komme i gang på egen hånd 

hurtigst muligt og udnytte jeres medlemsskab. 

Havnens dag i Svaneke 

Svaneke Havn deltog i år for første gang i det 

landsdækkende arrangement ”Vild med vand”. 

Meningen var, at Nexø Kajakklub skulle deltage 

med en demonstration af redningsøvelser og rul 

og efterfølgende give publikum en mulighed for 

en havnerundtur med ledsager. Det måtte vi des-

værre aflyse pga. sygdom, men i stedet stillede vi 

op med en lille stand og uddelte foldere. Det 

kommer der nok ikke nye medlemmer af, men det 

er der heller ikke kommet ved tidligere lignende 

arrangementer, og formålet fra vor side var også 

først og fremmest at vise flaget. Jeg har sagt til  

 

 

 

Svaneke sejlklubs formand, Jens Skov, at vi også 

gerne vil deltage næste år, hvis de gentager arran-

gementet. Så er der måske også mulighed for stør-

re tilslutning, så vores deltagelse ikke bliver så 

skrøbelig. 

 

Pinsetræf i Hullehavn 

Det årlige pinsetræf i Hullehavn havde 70 deltage-

re fra Sjællandske klubber, og for os, der deltog 

som guider, var det en stor fornøjelse at vise især 

vore smukke klippekyster frem for gæsterne i de 5 

dage, træffet stod på. Hvis ikke Steen Paldan kan 

finde en afløser, bliver næste år desværre sidste 

gang. Men forhåbentlig lykkes det for Steen. 

Shelterprojekt 

Shelterprojektet har fået yderligere 75.000 kr. fra 

Friluftsrådet og 40.000 kr. fra Brd. Larsens fond, 

og dermed er projektet fuldt finansieret, godt og 

vel endda, så vi ser på mulighederne for at udvide 

projektet. Bevillingerne gav anledning til endnu 

en omtale i Bornholms Tidende. Vi har fået afslag 

fra Destination Bornholm og venter på svar fra 

Friluftsrådets og Velux fondens 60+ pulje. Ellers 

mangler vi ”bare” dispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen, 

landzonetilladelse, statisk beregning af vores shel-

ter samt byggetilladelse. Det er da utroligt, hvad 

man roder sig ud i… 

 

Klubtur 

Sidste klubtur inden sommerferien havde 8 delta-

gere, som roede til Hullehavn i det bedst tænkeli-

ge sommervejr. 

Juni 2017 

18. årgang 

Nr. 159 

Vores stand på Havnens dag 

Træfdeltagerne holder pause i Nexø havn 

Isætning fra Jomfrugård 



Grillaften 

Den traditionelle grill aften forløb på bedste vis. 

Der blev spist, drukket og hygget, og svællingerne 

sprang ud som smukke svaner. Tag godt imod de 

nye medlemmer. 

 

Kalender 2017 

 

Juli 

Bestyrelsen og instruktørerne holder sommerferie. 

Hvis du vil være med på formiddagsholdet, så 

melde dig til på SMS listen hos Kirsten på rekru-

se@gmail.com eller telefon 25 56 60 13 (Kirsten 

skal dog også holde ferie). Torsdagsroningen 17-

20 fortsætter sommeren over, men vi kan ikke 

love, at der er en instruktør til stede hver gang. 

Derudover kan alle jo ro alene eller lave en aftale 

med en eller flere rokammerater og ro, når I har 

tid og lyst og vejret ellers tillader det. Klubben er 

åben for individuel roning 24/7 - året rundt.  

 

August 

8. eller 9. Kursus med Anne-Mette d. 

 kl. 9-12 eller 14, hvis der er 

 tilmeldinger nok. 

Tirsdag d. 8. Bestyrelsesmøde  

Lørdag d. 12. Klubtur 

Tirsdag d. 15. Havne-/sheltermøde kl. 15 

 i Hammer Odde Kajakklub 

 

September 

Lørdag d. 9. Klubtur 

 

Oktober 

Lørdag d. 7. Klubtur 

Søndag d. 29. Standerstrygning kl.14 

                                

December 

Lørdag d. 2. Julefrokost i NKK kl. 17 

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god 

sommerferie med mange dejlige ture.   
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