
 

Nu er sommeren ved at gå på hæld, og samfundet 

- og dermed klubben - kan så småt vende tilbage 

til normale tilstande. Der ingen restriktioner tilba-

ge efter coronaen mht. til brug af klubhus og grej, 

men vi opfordrer selvfølgelig stadig til at spritte 

hænder og holde afstand. Nu skal vi så hanke op i 

os selv, få sat klublivet i gang igen og få det bedst 

mulige ud af den resterende sæson. Bestyrelsen 

har været samlet og lagt en plan for aktiviteterne, 

som det fremgår af kalenderen. Vi er i pt. 40 akti-

ve medlemmer og 13 støttemedlemmer. Vi takker 

for jeres trofasthed. Selvom vi ikke har haft in-

struktion i år, er der alligevel kommet nye med-

lemmer til. Vi byder disse velkommen og håber I 

vil befinde jer godt i klubben. Der vil derfor være 

en kort omtale af vores faste aktiviteter, som vi 

gamle kender så godt. 

 

SUP i Nexø Kajakklub. 

Nogle af vores medlemmer har været på SUP kur-

sus og to er blevet instruktører i denne disciplin. 

For at imødekomme interessen er bestyrelsen ved 

at undersøge muligheden for at indkøbe tre 

boards. 

 

Nye skilte på kajakreolerne 

Vi har sat nye skilte på kajakreolerne. Skiltene 

med sort skrift er private kajakker og de med rødt 

er klubkajakker. Vi håber dermed, at det nu er 

lettere at finde en klubkajak, og lægge den tilbage 

på den rigtige plads efter brug. På portdøren hæn-

ger der også en oversigt over klubkajakker og pla-

cering af klub- og privatkajakker. 

 

Facaderenovering 

Vi har fået afslag på vores ansøgning om tilskud 

fra DGI til facaderenovering. Vi har derfor valgt 

at stille processen i bero og søge andre tilskuds-

muligheder. 

 

Svømning 

Svømningen er nu tilrettelagt for den kommende 

vinter. Niels har sendt information om tilmelding, 

datoer og priser. Oplysningerne er, ligesom de 

gamle Pagajer, kalenderen mv., tilgængelige på 

vores hjemmeside www.nexoekajakklub.dk  

 

Nye tider 

Vi minder om, at det af hygiejnemæssige årsager 

fra næste sæson ikke længere er muligt at låne  

 

våddragter og svømmeveste i klubben. Så her er 

måske et ønske til julegave. 

 

Faste aktiviteter - specielt til nye medlemmer 

Langt de fleste kilometer bliver roet individuelt. 

Men har du lyst til at møde andre, så kom til vores 

ugentlige roaften, hvor vi ror i vores daglige ro-

vand fra klubben og som regel til Snogebæk eller 

Årsdale. Bemærk at tiderne skifter måned for må-

ned af hensyn til lyset og kan ændres efter forhol-

dene. Der vil så vidt muligt være en erfaren roer 

til stede. 

 

De månedlige fællesture på lørdage eller søndage 

– alt efter vejr og vind - er heldagsarrangementer 

med madpakker og måske badetøj, hvor vi pakker 

traileren og kører ud for at se andre kystræknin-

ger. Der er turleder og vi beder om tilmeldinger. 

 

Begge arrangementer er afhængige af vejret og 

kan derfor risikere at blive aflyst. 

 

Klubben er ikke på Facebook men Kirsten We-

sterdahl har oprettet en profil med navnet ”Kajak-

fællesskab i Nexø”. Her kan du søge om optagel-

se. Det er en gruppe, hvor medlemmerne kan invi-

tere til ture m.m., altså alt fra roer til roer. 

 

De 5 gange kajakleg i Rønne svømmehal er fælles 

arrangementer for alle øens fire kajakklubber, 

hvor vi træner rul og redningsøvelser kl. 15-18. Vi 

mødes kl. 14 i klubben og pakker kajakker og grej 

alt efter antal deltagere. Her kan man aflægge de 

nu årlige obligatoriske redningsøvelser, så man er 

klar til næste sæson. 
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Kalender 

 

August 

 

Torsdag d. 26. Fælles roaften kl. 17-20 

 

Lø/sø d. 28/29. Fælles tur kl. 9-16 

 Tilmelding til Kim Bentsen 

 langbenet@gmail.com 

 

 

 

 

 

September 

 

Hver torsdag Fælles roaften kl. 1630-1930 

 

Tirsdag d. 21. Bestyrelsesmøde kl. 17 

 

Lø/sø d. 25/26 Fælles tur kl. 9-16 

 Tilmelding til Lotte Grage 

 lottegrage@hotmail.com 

 

 

Oktober 

 

Hver mandag Svømmesæsonen i Rønne 

kl. 19-20 svømmehal starter. 

 Første gang d. 4. oktober 

 Sidste gang d. 25. april 

 

Hver torsdag Fælles roaften kl. 16 – 19 

 

Lørdag d. 2. Åbent hus kl. 12-15 

 

Lø/sø d. 23/24. Fælles tur kl. 9-16 

Tilmelding til Niels Jørgen-

sen nielskajak@gmail.com 

 

Søndag d. 31. Standerstrygning kl. 14-16. 

 

November 

 

Søndag d.14. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 med de 3 andre 

 klubber. Vi mødes i klubben 

 kl. 14 og pakker traileren. 

Tilbuddet er gratis men 

 kun for aktive medlemmer. 

 

December 

 

Lørdag d. 4. Julefrokost kl. 17-? 

 

Søndag d. 12. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

Januar 

 

Søndag d. 16. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

Februar 

 

Søndag d.13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

 

Marts 

 

Søndag d.13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

April 

 

Lørdag d. 23. Redningsøvelser med de nye 

Svællinger i Rønne svømme-

hal 
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