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Julefrokost lørdag d. 10.dec. kl. 17.
Der varmes op og pyntes i klubhuset til en
hyggelig og sjov fest.
Kom med en frokostret og en gave til pakkeleg
samt det du vil drikke.
Og har du noget underholdning – musik, sang,
leg, dans – så spring ud med det.
Klubben gir kaffe og the.
Kirsten Westerdahl modtager tilmelding og
koordinerer menuen.

Og efter sang og snak gik vi indenfor og spiste
KAGER en masse.
Nexø kajakklub
er også et
eldorado for
kageelskere. Der
er mange
kreative bagere.
Her er det

Harriets, Birgits og Randis
lækkerier.

Så til tasterne og tilmeld til:
Rekruse@gmail.com eller tlf. 25566013.
Senest 1. December
Standerstrygning søndag d. 30. okt.

og der var lige nok til alle de fremmødte.
Der blev uddelt diplom til Kirsten W., Erik og
Claus for at ha roet over 500 km.
Kirsten og Erik kom på tavlerne med nydelige
plaketter med hhv. 651 km og 673 km roning
siden sidste standerstrygning. TILLYKKE
Østenstormene var stærke i oktober
Birgit fik æren med at stryge vimplen

De flytter sten

og sætte vindposen
op så alle stadig
kan se hvordan
vinden blæser
Så nu blev slisken dækket godt og grundigt

Skal du på vandet må du nok flytte nogle sten,
bruge kajakvognen eller være kreativ – det er
lidt vanskeligt.
Molen
I har nok alle bemærket, at molens yderste del
er i en elendig forfatning – så noget må gøres.
Den er kommunens anliggende, og derfor har
bestyrelsen sendt brev til Carsten Scheibye,
som er formand for Teknik og Miljø, og til Jacob Jensen, som er Havnekoordinator. I brevet
beder vi om, at nogle af de bortsprængte sten
fra besøgsstedet ved Hammershus også bliver
anvendt til en dækmole i havet ud for NKK
molen.
Vi argumenterer med, at der årligt kastes mange
sten og meget tang op på slisken og broen bliver kraftigt eroderet. Det koster kommunen
mange penge årligt at fjerne sten og broen vil
efterhånden blive farlig at færdes på, hvis den
ikke bliver repareret og vedligeholdt. Kommunen reparerede støttepillerne under broen i
2015. Nu er den yderste del af molens dæk ved
at løsne sig.
Derudover bemærker vi, at det ikke kun er os
der bruger broen, men også turister, lystfiskere,
børneinstitutioner. Endvidere kunne en sikker
og beskyttet mole blive attraktiv for badende –
store som små, samt vinterbadere.
Vi bemærker, at klubbens fremtid på en måde
er afhængig af god tilgængelighed til havet, og
fremtidsudsigterne med etablering i Nexø Havn
er usikre, efter at Projekt Molen nu har lange
udsigter til at blive realiseret.

Svømning
Svømningen er startet d. 7. november kl. 19-20
i Rønne svømmehal.
Der var godt fyldt i mandesaunaen – også med
2 x Steen som nye medlemmer – velkommen til
Jer.
Jeg talte 16 friske svømmere i bassinet denne
første gang. Men vi er oppe på 11, der har betalt. Så vi regner med, at der ved deadline d. 1.
dec., kommer flere betalinger til kontoen.
Du kan altid tilmelde dig, men det koster det
samme hvornår du end starter.

Svømningen fortsætter hele vinteren og indtil
mandag d. 24. april 2017.
Svømmehallen er dog lukket uge 52-7-15 og 16
Der er kajaktræning for aktive roere (uanset
tilmelding til svømning) og for støttemedlemmer, der er skrevet op til kajakkursus til foråret.
sø.d. 27/11, lø.d.25/2 og sø.d. 2/4 alle dage kl.
15-18.
Prisen for at deltage de i alt 21 mandage er,
450.-kr som skal indbetales på klubbens konto:
0654 6545737505 inden 1. december. Anmærk
dit navn på betalingen.
Tager du en gæst med koster det 25.-kr.Og du
aftaler med kasseren, hvordan du afregner.
På nexoekajakklub.dk står alle fakta beskrevet.

Hvor længe kan broen mon holde?

Klubhuset
Der er lukket for udendørs vand og snart bliver
der også lukket indendørs – også for toiletterne.
Så derfor ”skal du” ….. , må du hente en pøs
havvand og skylle ud med.
Skal du vaske kajak, så må du ha vand med
hjemmefra.
Instruktion hold på 12 – plan for kurset
Der er pt. opskrevet 12 på forårets kursus.
Der kan fortsat tilmeldes, men vi opretter kun et
hold, og vi har kun 10 klubkajakker + 1
toerkajak.
Vi kan sandsynligvis låne DGI kajakkerne som
pt. ligger hos HOK (Hammerodde kajakklub).
Vi har skrevet ud til de tilmeldte om de kendte
datoer, og først i det nye år inviterer vi til
Intromøde d. 28. febr. Derefter ved vi hvor stort
holdet bliver. I april skal der aflægges
svømmeprøve og lø. d. 29. april er der
vandtilvænning og kajakhåndtering i
svømmehallen. Søndagen efter øver holdet
roteknik i stenbrudssøens stille vand. Derefter
skal holdet 6 gange på havet i maj/juni incl.
Langtur – og tilsidst afsluttes med prøve og
Svællingefest med diplomuddeling ifm.
klubbens grillaften sidst i juni.

I kassen er der også dejlige bøger med
forskellige emner om kajak, kajak historier,
bygning af kajak, turforslag osv.
Liste over materialerne hænger i klubhuset og
findes på hjemmesiden.
Hvis du er interesseret så send en mail til
nielskajak@gmail.com
NU
Du får en mail fra Niels om dato.
Kalender 2016
November
Mandage
Torsdag d. 8.
Søndag d.27.

Svømning starter d. 7 i Rønne
kl. 19-20 i Rønne Svømmehal
Bestyrelsesmøde 14,30
Kajaktræning kl. 15-18

December
Mandage
d.5-12-19.
Lør. d. 10.

Svømning kl.19-20
Julefrokost kl. 17-?

Januar
Mandage
d.2-9-16-23-30.
Tir. d. 17.

Svømning kl. 19-20
Best. Møde kl 16

Klubbens eneste opdaterede instruktør er Kim.
Thomas er i gang med at uddanne sig til
klubinstruktør, men bliver ikke færdig til 2017
kurset. EPP3 skal gennemføres med prøve og
derefter kommer instruktøruddannelsen med
prøve.
Hjælpeinstruktører er Niels, Hans og Thomas.
Aftenarrangement
Hvis der er interesse for det kunne vi lave en
filmaften i klubhuset.
Klubben har rigtig mange gode DVD film om
alt indenfor kajakroning.
Der er film for enhver smag:
Om roteknikker, rul og surf.
Om naturoplevelser overalt på kloden
Om hidsige eller mere rolige oplevelser
Det er lidt synd, at de spændende film bare
ligger standby i en papkasse hos Niels – og
ingen låner dem.

Ja,
den er vist for forblæst- vi må købe en ny
Hyg Jer
Bestyrelsen i NKK

