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Arbejdslørdag d. 10. september.
Det blev et rigtig godt arbejdshold på 14 medlemmer – 5 havde meldt afbud grundet arbejde/møder/besøg.
Solen stod flot på en klar himmel og vinden var
blid.
Huset var forberedt, så vindskeder, fodmuren
og solbænke var helt klar til at blive malet .
Kim Niels og Hans havde ordnet det.
Sågar var tagrenderne også blevet spulet.
Og maling, pensler samt stiger var parat.
Harriet havde medbragt de dejligste klude og
fik Niels til at købe nogle ordentlige handsker.

Det var imponerende med det fantastiske
samarbejde og den høje kvalitet i arbejdet –
ingen helligdage, ingen pletter og flotte præcise
kanter.
Erik fik
fejet alt
træværket udenfor.

Indendøre arbejdede Randi i klubstuen og fik
den gjort så ren som aldrig før – alle kroge fik
en tørn. Kirsten havde gang i skrubber og børster i omklædningsrummene.

Harriet fik hurtigt sving i penslen
Hans Jørgen indtog
en behagelig stilling i
nærkontakt
med fodmur
og maling.

Randi og Kirsten i fuldt sving

På taget arbejde Merete let og elegant med
vindskederne.

Og

Pia
Det kører bare i det flotte vejr
Vindskeder og solbænke blev smukt malet af :

Alle kørte på med med smil og højt humør
Hans kom med en lang stige og et 5 kilos lod,
og fik prøvettestet en redningsvest. Svømmeveste skal chekkes for opdrift mindst hvert 10énde
år. Hans har senere testet alle klubvestene i Sdr.
bådehavn og de bestod alle prøven.
Opdrift testes for
at se om de holder opdriften på
50 Newton.

Birthe

Mette

Vi var stort set færdige til frokost. Der blev
dækket op på bordene udendørs i solen.
Postej-æg-italiensk salat-pølser og mange flere
lækkerier.
Velfortjent frokost på
plænen

Niels B.

 Bygge sauna

Ok de sidste to opgaver er ret store, men det er
godt at ha planer.
Tak til Jer der deltog og Jer der støttede op,
men ikke ku være der den lørdag.
Ps. Det sodavand der ligger i køleskabet er til
gratis brug
Malene syns at kvinder laver godt arbejde!!
Island Explorer
Efter frokost
mente arbejdslederen
nok vi kunne
arbejde videre, men han
blev delvist
nedstemt.

Damerne mente ikke vi skulle rense ud i bårhallen – det ville støve op på det nymalede. Merete
og Erik gik dog i gang alligevel. Erik fjernede
spind og Merete fejede lofter. Kors hvor det
støvede. Så det må vi gøre færdigt en anden
gang.
Jeg tror alle var tilfreds med dagens arbejde –
så vi aftalte, at holde fri om søndagen.

Lørdag d. 24. september skulle 52 sportsfolk
prøve kræfter med den bornholmske natur og
hinanden i adventureracet ”Island Explorer”s 9.
udgave. Adventurerace er en form for orienteringsløb, hvor deltagere dog ikke kun skal løbe.
Discipliner som cykling, kajakroning, svømning og klatring indgår også. Sporten stiller
store krav til udøvernes fysik, psyke og samarbejdsevne. Løbet foregår nemlig over mange
timer, og deltagerne kender ikke ruten, ligesom
de heller ikke på forhånd ved, hvilke prøvelser
d e bliver udsat for

Der kom et forslag til fremtidigt arbejde:
”Meld ud hvad der skal laves – enkle overskuelige arbejder – hav tingene parat – så skal vi
nok komme” 
Så en fremtidig arbejdsliste kunne se sådan ud:
 Portene påmonteres skyderigler og der
bores huller i betonen
 Hallen rengøres
 Hallen males
 Værkstedet etableres
 Udskiftning af træbeklædning

.

Oprindeligt var der planlagt 2 udgaver: XPD
light med en forventet vindertid på 14-16 timer
og et Challenge løb på ca. 8 timer, men manglende tilmeldinger gjorde, at det kun var Challenge løbet, der blev gennemført – en tendens,
som også gør sig gældende på landsplan.
Arrangørerne havde i god tid sikret sig aftaler
med roere, som skulle fungere som sikkerhed
undervejs på ruten, men i tiden op til løbet havde alle meldt fra. Man havde derfor lidt sent
måttet henvende sig til alle øens kajakklubber
for at høre, om der var nogle, som ville stå for
sikkerheden på kajak etapen, som i år udgik fra
Nørresand, men der var kun 3, som meldte sig:
Erik, Rikke og Hans, alle fra Nexø Kajakklub.
Vi var klar til at gå på vandet kl. 14.00. Der
stod en stiv vind ind fra N-NV, som skabte
krappe bølger op til en halv meter. Først skulle
deltagerne ro ca. 500 meter ind i bølgerne i Salene bugten og finde en bøje med en post ud for
Hestestenene. Går man ad kyststien fra Gudhjem mod Rø, møder man de 4 bautasten efter
ca. 500 meter, men stenene kan også ses fra
havet. Historien omkring stenene er meget dramatisk. Det fortælles nemlig, at et ungt par kørte i hestevogn ud over klippen – direkte i døden
– om dette er sandt vides dog ikke.
Derefter skulle deltagerne ro tilbage forbi Nørresand og videre sydpå forbi Gudhjem til Melsted havn, hvor endnu en post var fastgjort til
badetrappen på ydermolen. Efter Gudhjem var
der mere læ og roligere hav, og ved Melsted var
der stille og næsten blankt vand. Solen skinnede, og det milde efterårsvejr gjorde, at der ikke
var problemer med at holde varmen for os vagter. Rikke placerede sig i Melsted, Hans midtvejs mellem Melsted og Gudhjem pynten, og
Erik lagde sig i bølgerne halvvejs hen til Hestestenene. Vi kunne godt have brugt en sikkerhedsroer mere på det første stykke mellem Nørresand og pynten før Gudhjem, idet ingen af os
kunne overskue dette stykke, hvor der var godt
gang i bølgerne.
Der var kun enkelt kæntring ved Hestestenene,
men roeren kom hurtigt op ved egen hjælp.
Kajaketapen sluttede ved 18 tiden og vi fik
mange tak og Svaneke chokolade som tak for
hjælpen.

Stiv vind gav krappe bølger
Havne- og broprojekt
Referat fra havnemøde tirsdag d. 23. august
2016 i Rønne Roklub. Ref Hans
Fremmødte:
NKK: Hans Ketil, Kim Tørnstrøm, Niels Jørgensen.
BKK: Steen Paldan.
RR: Bente Jørgensen, Per Estrup, Flemming
Petersen.
Havnene:
Vi gjorde status over resultaterne af gruppens
arbejde gennem det sidste halve år. Udvalget
har afholdt 5 møder. Bornholm har 27 havne,
og vi har kontaktet de 15, hvor vi ønskede forbedringer. Der er eller vil i nærmeste frem-tid
blive gennemført små såvel som store forbedringer i 12 af disse havne. Det kan vel kun betegnes som en suc-ces, og der var da også enighed om, at arbejdet har været interessant og
indsatsen værd. Ikke mindst har det væ-ret meget positivt at mødes klubberne imellem om de
to projekter, som vi har en fælles interesse i.
Eneste minus er, at vi gerne ville have haft
Hammerodde Kajakklub med i gruppen, men de
er velkomne til melde ind når som helst.
Konklusion på havneudvalgets arbejde.
0 = Havne som vi af forskellige årsager ikke
har beskæftiget os med.
+ = Havne hvor der er eller vil blive gennemført forbedringer.
- = Havne, hvor vi ikke har kunnet lave aftaler
om forbedringer, eller hvor der ikke er fysiske
muligheder for det.

Rønne Rønne er en travl erhvervs- og trafikhavn og bør af sikkerhedsmæssige årsager ikke
benyttes af kajakroere. 0
Nørrekås God flydebro ved Rønne Roklub.0
Hasle Gode forhold ved bystranden og flydebroen ved havnegrillen. 0
Helligpeder Lodrette støtter på bolværket ved
slæbestedet. +
Teglkås Ingen installationer kan holde til de
barske vejrmæssige forhold. Vang pier Gode forhold på stranden. 0
Vang Mulighed for forbedrede landgangsforhold i bunden af yderhavnen. +
Hammerhavn Planer om ny støbt mole for
trollingbåde med gode forhold for kajakroere.+
Sandvig God flydebro ved slæbestedet. 0
Kampeløkken Gode forhold ved slæbestedet i
yderhavnen. 0
Allinge Planer om nyt havneprojekt i yderhavnen med mulige kajakfaciliteter. +
Tejn Håndliste ved slæbestedet i inderhavnen.+
Nørresand Planer om supplerende forsænket
bolværk med lodrette støtter ved slæbe-sted.+
Gudhjem Planer om ny landgangsmulighed
ved slæbestedet bag ”Thor”s brygge. +
Melsted Gode forhold ved eksisterende træbro
ved slæbestedet. 0
Bølshavn Ingen plads til forbedringer. 0
Listed Dårlige forhold, men havnen er ikke
interesseret i at indgå i dialog med os. Vigehavn Opsætning af lille redningsstige ved
slæbestedet. +
Svaneke Planer om ny flydebro ved slæbestedet i inderhavn til joller og kajakker. +
Årsdale Ny bredere gangbro, forsænkede sidebeklædninger og håndlister. +
Nexø Nye støtter på flydebro i lystbådehavn. +
Sdr. Hammer. Kun interesseret i faste installationer, hvis vi vil betale en årlig afgift. Nedkørsel i nordlig side af havneindløb kan benyttes
frit. Balka Ikke interessant, vi bruger Balka strand.0
Snogebæk Ikke interessant, vi bruger stranden.0
Bakkerne Ikke interessant, vi bruger stranden.0
Boderne Nye støtter på eksisterende bro ved
slæbestedet. +
Arnager Ikke interessant, vi bruger stranden.0

Per Rønne og Steen Paldan vil opsætte lodrette
stolper mellem trappestigen og slæbestedet i
Helligpeder, Bente vil gå videre med en håndliste i Tejn og Nexø vil opsætte stige i Vigehavn,
når de har spækket kajsiden, men ellers er det
meget op til kommunen og havnene at udføre
de påtænkte planer for hhv. Hammerhavn, Allinge, Nørre-sand, Gudhjem og Svaneke. Det er
alle sammen mere omfattende projekter, så vi
må væbne os med tålmodig-hed. Vi blev enige
om at sætte arbejdet i bero for denne gang og
aftalte at mødes igen tirsdag d. 7. marts 2017 i
Rønne Roklub for at følge op på vores egen
indsats og de kommunale planer og holde Jakob
Jensen fast på de ting, han har stillet i udsigt.
Telt-/shelterpladser:
Flemming har kontaktet lodsejere og indhentet
mundtlige tilladelser til at etablere overnatning
på deres lodder. Han arbejder videre med vores
planer om nye shelter- og teltpladser, hvilket er
en længere proces i samarbejde med flere offentlige instanser og privatpersoner. Med mindre man melder fra, tager jeg det for givet, vi
alle vil støtte op om dette arbejde og træde til,
hvis Flemming har behov for hjælp eller indkalder til møde. Jeg vil bede Flemming om at
orientere om projektet, når der er nyt at berette,
og hvis I skulle falde over en eller flere gudsbenådede pletter på strækningen mellem Sandvig
og Nexø, må I endelig sige til – det er her behovet er størst. Der er nok at arbejde med med
de pladser, vi allerede har i kikkerten, men der
kan jo komme en fase 3 i fremtiden, og så ville
det være godt at have nogle idéer klar.
Som initiativtager vil jeg gerne sige tak til alle
for jeres positive medvirken til projektet og
håber, at det har givet grobund for et fremtidigt
samarbejde mellem øens kajakklubber. Jeg vil
efter aftale forfatte et lille skriv til avisen om
vores arbejde, og hvis I har idéer til andre projekter eller aktiviteter, vi kan gå sammen om,
skal I ikke holde jer tilbage men meget gerne
tage initiativ til vores fælles bedste.
-o-o-oBornholms Tidende bragte i fredags d. 2. september en to-sidet artikel om vores projekter.

Fællesturen søndag d. 18. sept.

Turen gik til Hasle og der blev roet derfra og
nordpå til Vang pieren. Vinden lå omkring NØ,
så det var kun omkring det yderste af pieren at
søen rejste sig en del.
Der var 6
der deltog
og de valgte
at ta kajakkerne på
taget af 3
biler, for så
blev det
hurtigere at
læsse og
losse.
Årets sidste fællestur foregår lørdag eller
søndag d. 8-9. oktober og :
Tilmeld Jer til Kirsten på rekruse@gmail.com
Fællesture -Dagsture
Bestyrelsen har talt om de ønsker, der er kommet om kortere fællesture, eksempelvis kl. 914.
Det kan være godt med kortere lø/sø ture. Der
er nok en del med småbørn og familie oa., der
kan ha svært ved at sætte det meste af en dag af.
Tanken med fællesturene var at give de medlemmer, som ikke selv har muligheden, en
chance for at opleve andre kyststrækninger end
den hjemlige vha. traileren, og det kan næppe
nås på 4 timer, som jo tidsmæssigt svarer ca. til
en fælles roaften,
De oprindelige fællesture var heldagsture med
badning, frokost- og kaffepauser. Man kunne

måske godt skære nogle timer af, hvis man nøjes med en kort frokostpause.
Faktum er, at hvis en tur går til Sæne havn med
trailer, så går der 2x 45 min, med kørsel og 2x
30 min. med at læsse og losse. Det er i alt 2,5
time. Så hvis turen er planlagt kl. 9-14, er der
2,5 time til at ro i, med pauser osv.
Vi kunne måske operere med Dagture 9-18 og
Fællesture 9-14.
Vi kunne måske lægge turen kl. 7,30 – 14.
Det er også muligt at holdet deler sig op, så
nogen tar hjem tidligere i egne biler og de andre
ror længere, og sørger for at traileren og grej
kommer hjem. Eller at en chauffør kører kajakkerne ud, og der ros en strækning. Chaufføren
kører traileren til målet og samler op.
Det handler også om, hvem der vil være turleder. Pt.er det bestyrelses medlemmer, men alle
aktive roere kan byde ind på den funktion.
Der er mange muligheder, og vi lader diskussionen løbe vinteren over – f.eks. i saunaen til
svømning - og finder nok en løsning, hvis alle
bidrager med forslag/ideer og godt humør.
Svømning
Svømmesæsonen starter den første mandag i
november.
Altså mandag d. 7. november kl. 19-20 i
Rønne svømmehal
Og sidste gang er mandag d. 24. april 2017.
Svømmehallen er lukket uge 52-7-15 og 16
Der er kajaktræning for aktive roere (uanset
tilmelding til svømning) 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.
Kommende kajakroere, der er skrevet op til
forårskursus kan melde sig ind som støttemedlemmer, og betale for deltagelse i svømning og
at kan deltage i de 3 kajaktræningsdage i
svømmehallen.
På nexoekajakklub.dk står alle fakta beskrevet.

Klubbens Reglement mv.
Bestyrelsen har gennemgået klubbens reglement og det er strammet op, opdateret og tilføjet detaljer – så læs og sæt Jer ind i det. Det
vedhæftes denne Pagaj, og kan også læses på
www.nexoekajakklub.dk
Derudover er Vedtægter, Reglement, Trailerinstruks og liste over Udlånsmaterialer sat på
klubbens opslagstavle.
Af udlånsmateriale har vi telte, Trangiakøkkener, kajakvogn, bøger, film
1. Hjælpstasker
Klubben har 2 tasker, der pt. ligger ved skrivepulten. De er til frit lån og det kan være en god
idé at medbringe på længere ture.
Hvis der efter brug mangler noget i taskerne
skal de suppleres op. Skriv det i så fald i Rep.
Bogen, der også hænger ved skrivepulten.

Kalender 2016
Oktober
Onsdage
Torsdage
Tirsdag d. 4.
Lørdag d. 8.
Søndag d. 30.
November
Mandage

Klubroning kl. 17-20
Holdroning kl. 17
Bestyrelsesmøde kl. 16
Fællestur kl. 9-16
Standerstrygning kl. 14-16

Søndag d.27.

Svømning starter d. 7 i Rønne
kl. 19-20 i Rønne Svømmehal
Kajaktræning kl. 15-18

December
Mandage
d.5-12-19.
Lør. d. 3.

Svømning kl.19-20
Julefrokost

Onsdags- og Torsdag roning
Kirsten har holdt styr på onsdagsroningen og
Thomas har gjort en god indsats med at få årets
nye roere ud i kajakken om torsdagen. Det er da
en succes
Og sammenholdes det med fællesture og individuelle roture, er det muligt, at de samlede
rokilometre topper iår

Et smukt arbejde på en smuk lørdag
.

Med frisk ro hilsen

Bestyrelsen i NKK

