
 
Sommeren går på hæld, og vi håber at I har haft 
mange dejlige timer på havet. Shelterprojektet er 
afsluttet, og vi er startet på et nyt for at fuldende 
nettet af kystnære primitive overnatningsmulighe-
der. D. 20. august havde Nexø Kajakklub et møde 
med Mikkel Høst, den nye havneadministrator, 
hvor vi kom med oplæg til Tejn Borgerforenings 
havneprojekt, specielt med henblik på land-
gangsmuligheder og 1 à 2 sheltere i den lille lagu-
ne i indsejlingen. Samme dag mødtes vi på kom-
munen i BYG kundecenter for at få en orientering 
om klausuler og retningslinjer for ændringer i 
vores klubhus mhp. at skaffe plads til flere kajak-
ker. D. 28. skal vi til møde med kommunens pro-
jektleder Dorthe Møller Paulsen, arkitektfirmaet 
Hasløv & Kjærsgaard og andre involverede parter 
vedr. forkastningen ud for klubben. Så bestyrelsen 
har mange jern i ilden. I Svaneke har man frem-
stillet en flydebro, som skal udlægges ved slæbe-
stedet. Den glæder vi os til. 
  
Så kom den 
Bogen ”Kyst” med akvareller af Ben Woodhams 
er kommet og ligger nu fremme på reolen i klub-
stuen. Glæd dig til at se denne rigt illustrerede 
bog. Du vil helt sikkert kunne genkende mange af 
de smukke steder og genkalde dig indtryk og 
stemninger fra ture langs vores dejlige kyst. 

 
Så kom den også 
Hanne-Marie og Claus har deltaget i havkajakro-
ernes sommertræf i Sverige og padlede efterføl-
gende nogle dage i Vestfold på vestsiden af Oslo 
fjord. De har givet klubben en bog med 92 kajak-
ruter i området. Den ligger også fremme i reolen i 
klubhuset, hvis ikke den er lånt ud.  

 
Birthe og Hans-Jørgen har padlet i Dalsland i Sve-
rige, og Kim Tørnstrøm, Hans og Lotte har været i 
Grækenland og roet langs Milos kyster. Vi vil til 
inspiration bringe beretninger fra disse ture sene-
re. 
 
Klubturen lørdag d. 29. juni 
Som turleder, og Aakirkebybo, kan man kigge 
nok så meget på vejrudsigter på YR og DMI for at 
finde ud af hvor en fællestur skal foregå. Sådan 
var det også op til fællesturen lørdag d. 29. juni. I 
løbet af ugen var der kommet 8 tilmeldinger og 5 
afbud. De fik fredag besked på at turen skulle gå 
fra Bølshavn til NKK. Der var arrangeret kørsel af 
trailer og taget hensyn til holdets sammensætning 
i forhold til turens længde, vind, bølger og svær-
hedsgrad. Solen skinnede og alt var således i or-
den til en fornøjelig tur. 
Men så er det, at Aakirkebyboen kommer til havet 
og ser, at vinden jo ikke er fra V men fra SV, og 
det gør jo en forskel når den ligger mellem 5-9 
ms, stigende opad dagen. Og det der afgør turen er 
3 gæve roere, der vil ro medvinds - og det ku jeg 
godt forstå. Så vi aftaler hurtigt, at turen nu går fra 
Bethesda til NKK. Det oplyste flertal bestemmer 
altid :-). 
Det går hurtigt med at få pakket traileren. Knuds 
store bil trækker snildt det hele ned til Bethesda-
vej, og Karin fylder sin bil med roere. Der er så 
godt 100 meter sand at bære kajakkerne ned til 
stranden - og det er hårdt nok, når vi nu er blevet 
godt vant til vores effektive kajakvogne. Der var 
en mindre brænding, men den klarede alle med og 
uden hjælp. Og så gik det ellers strygende med 
rygvind, glade smil og snak op til Broens odde. 
Der slap vi ikke for modvinden ind i bugten syd 
for Snogebæk - men lidt modstand gør stærk. Ind 
imellem brostøtterne ved Snogebæk og ud gen-
nem gattet indenom revet. 5 tog chancen, glidende 
forsigtigt over det lave vand, og 3 tog lidt længere 
ud og krydsede ind gennem et hul i tangen. Også 
her var der kraftig modvind indtil vi kom helt ind 
i Balkabugten, hvor vi kunne hilse på badegæster 
og surfere. 
Ved Balka havn lå vi lidt og gyngede i flåde mens 
én var oppe og slå en streg. Og så var der rygvind 
igen - rundt om skanseodden og med sidevind lidt 
for tæt på kysten ind til Sdr. bådehavn. Gode høje 
bølger ud langs havnemolen, og ret rolige i oplø-
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bet ind mod NKK men igen med seje tag i mod-
vinden. 
Det blev således til en god og frisk tur, hvor alle 
var glade og smilende. Ikke så lang, vi var hjem-
me allerede før kl 13, men dem der ville ro længe-
re kunne jo blot have taget den ud om Dueodde 
eller en tur nordpå fra klubben. Michael kørte 
Knud og Karin ud til Bethesdavej for at hente 
trailer, mens vi andre gjorde kajakker i stand. Vi 
spiste frokost og takkede hinanden for en god 
rotur. 
Vejrudsigter er gode, men virkeligheden er ægte. 
 
Ipp3 kursus 
Thomas Hansen og Kim Bendtsen deltog i IPP3 
kurset sammen med roere fra Hammerodde Ka-
jakklub og Rønne Roklub. Der vil blive afholdt 
prøve lørdag d. 28. september. 
 
Klubturen lørdag d. 20. juli 
Turen gik fra Melsted og nordpå til Sæne havn i 
dejligt vejr. 
 
To nye App’s: Sejl Sikkert og Sejl Sikkert Alarm. 
Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har i 
fællesskab udviklet to nye app’s i samarbejde med 
Søfartsstyrelsen og DMI. Her kan du tjekke 
strøm- og vindforhold 48 timer frem og få infor-
mation om farvandsadvarsler, skydeøvelser, efter-
retninger for søfarende m.m. Du kan læse mere på 
https://www.respektforva
nd.dk/paa-
havet/sejlsikkert  
 
Afmærkning af langt gods (kajakker) 
Et af vore medlemmer har spurgt, hvordan regler-
ne er for afmærkning af kajakker ved transport på 
bil eller trailer. Vi vedhæfter derfor Justitsministe-
riets bekendtgørelse vedrørende dette emne. Det 
rødt markerede er det, der gælder for os, så det er 
ikke så svært.  
 
Facebook 

Nogen har tilsyneladende oprettet en 
Facebook profil med navnet Nexø Ka-
jakklub uden bestyrelsens viden. Hvis 
nogen har kendskab til dette vil vi ger-

ne vide det. Det er ikke fordi vi ikke gerne vil 
være på Facebook, men vi vil gerne selv stå for 
den. Se: https://www.facebook.com/pages/Nexø-
Kajakklub/182657148426587  

 
Tre jyske kajakroere krydser Hammerhavet 
Du kan læse artiklen fra Bornholms Tidende her: 
http://tidende.dk/?Id=96312  

Kalenderen 
 
Ugentlig roaften hver torsdag i sommersæsonen 
kl. 17-20. Der vil så vidt muligt være en erfaren 
roer til stede. 

August 
 

Lø/sø d. 24./25. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 hketil@gmail.com 

 
September 

 
Søndag d. 1. 1. hjælps kursus med de an-
 dre kajakklubber kl. 930-18 i 
 Rønne Roklub. Tilmelding 
 hketil@gmail.com 
 
Onsdag d. 4. Sheltermøde i Rønne Roklub 
 kl. 19  
 
Lø/sø d. 7.-8. Weekend tur med overnat-
 ning i telt og mad på storm-
 køkken fælles med øens an-
 dre kajakklubber. Rute og 
 overnatning lægges efter vind 
 og vejr. Tilmelding til Ivan 
 Pedersen, Hammerodde Ka-
 jakklub, tlf. 53 66 77 90. 
 
Lørdag d. 14. Åbent hus kl. 13-15 
  
Lø/sø d. 21./22. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 Thomas sportex@hotmail.dk 
 
Lørdag d. 28. IPP3 prøve  

 
Oktober 

 
Mandage Svømning for tilmeldte star-
 ter mandag d. 7. kl. 19-20 
 
Lø/sø d. 5./6. Arbejdsweekend 
 
Torsdag d. 17. Bestyrelsesmøde 
  
Lørdag d. 26. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 Thomas sportex@hotmail.dk  
 
Søndag d. 27. Standerstrygning kl. 14. 
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