
 

Så er højsæsonen ved at ebbe ud. Bestyrelsen hå-

ber, at I alle har haft en god sommer og krydser 

fingre for en dejlig lun og solrig eftersommer med 

godt rovejr. Bestyrelsen har arbejdet med planer 

og tilbud vedrørende den forestående renovering, 

vi har haft gæster fra ind- og udland, og Claus og 

Kim Tørnstrøm har deltaget i Havkajakroernes 

sommertræf. Man har en forestilling om, at højsæ-

sonen - især juli - er den tid på året, hvor ro aktivi-

teten er højest, men som bornholmere må vi er-

kende, at tiden ofte går med ferierejser og som-

mergæster. Det viser i hvert fald ro statistikken, og 

det er også tilfældet i år, men vejret gør det jo mu-

ligt at indhente det forsømte.  

 

Gæster i sommerens løb 

Lørdag d. 31. juli fik klubben besøg af et meget 

aktivt tysk par. Karin mødte dem og fortæller: 

”Jeg gik en aftentur langs vandet. Der var østen-

vind med bølger og brænding, så jeg blev overra-

sket over at se to personer med kajakker ved klub-

ben. De stod og var ved at skifte tøj. Jeg spurgte 

hvor de kom fra og blev temmelig overrasket, da 

de sagde Frankfurt, men i dag havde de roet fra 

Hammerhavn i gode bølger. De fortalte at de hav-

de prøvet at få fat i bestyrelsen, hvis tlf. nr. står på 

sedlen ved døren, for at spørge, om de måtte slå 

telt op på ”vores” grund. Jeg sagde at jeg ville 

hente min nøgle, så de kunne komme ind. Det 

gjorde jeg og ringede til Hans, som gav grønt lys 

til at de kunne overnatte i klubhuset, så de blev 

glade, da jeg kom tilbage med nøgle og tilbud om 

overnatning. Jeg gav dem min nøgle og fik Esters 

medlemsbevis fra deres kajakklub i Frankfurt som 

pant. 

Næste morgen kom jeg tilbage som aftalt. Jeg 

havde taget et kort med for at få en nærmere be-

skrivelse af deres tur. De var først startet fra 

Flensburg, hvor de havde parkeret deres bil, og 

havde så roet rundt om Ærø og Langeland, nord 

om Als og tilbage til Flensburg. Så var de kørt til 

Sassnitz, havde parkeret bilen og rullet deres ka-

jakker ombord på færgen til Rønne. De havde så 

roet nord om Bornholm til Nexø, og i dag ville de 

overnatte i Boderne, inden de tog hjem med fær-

gen fra Rønne i morgen. 

Til dagligt roede de på floden Main og nogle små 

bifloder, hvor der er meget vand, når det har reg-

net, så de var vant til at ro i strømhvirvler. De  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

havde også været tidligere været på tur ved 

Ålandsøerne.” Her slutter Karins beretning. 

 

Vores støttemedlem Bente Jørgensen fra Rønne 

Roklub har været på solotur øen rundt og overnat-

tede i den forbindelse en enkelt nat i klubhuset. 

 

Havkajakroernes sommertræf  

Hvert år afholder den landsdækkende forening 

Havkajakroerne 4 træf om året forskellige steder i 

Danmark. Vi har jævnligt haft deltagere med til 

sommertræffet, som i år blev afholdt i uge 30 i 

Nykøbing Mors ved Limfjorden med masser af 

ture, workshops og kurser. 300 deltog i år, og to af  
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medlem af 

Det tyske par med deres ”Wellenbrecher” 

Claus Dam var med til Havkajakroernes som-

mertræf, og selvfølgelig deltog han i forbere-

delserne til festaftenen med fællesspisning. 



dem var Claus Seest Dam og Kim Tørnstrøm. De 

fik oven i købet en præmie som dem, der var 

kommet længst væk hjemmefra. Vejret var med 

deltagerne, som alle nød det vellykkede træf. Vi 

vedhæfter Kims beretning om stævnet og mødet 

med et verdensberømt kajakikon. 

 

De årlige kajakøvelser 

Det er en fornøjelse som vores medlemmer har 

taget godt imod de nye årlige krav og fulgt op på 

vedligeholdelsen af færdighederne. Vi opfordrer 

den sidste lille håndfuld medlemmer til at foretage 

de sidste øvelser, som de måtte mangle, og krydse 

af på skemaet på kosteskabet. 

 

Facaderenovering 

Vi har nu fået et endeligt tilbud fra Årsdale Byg 

på små 400.000 kr. Vi har fået tilsagn om fonds-

midler på 320.000 kr. og skal således selv betale 

ca. 80.000 fra vores opsparing. Tilbuddet indehol-

der ny træbeklædning hele vejen rundt, udskift-

ning af eternitplade i fyrrum, lukning af af tagud-

hængets underside, udskiftning af dæklister på tag 

og sålbænke under vinduer, montering af børsteli-

ster på porte og etablering af aqua-dræn foran por-

tene, så vi undgår vand i bådhallen, når det regner 

og blæser fra øst. Arbejdet påbegyndes uge 40 

eller 41 (3. eller 10. oktober). 

 

Det er alt sammen ønsker, som vi har sparet sam-

men til i mange år, og det vil sikre vores klubhus i 

mange år frem. Vi glæder os og håber på god 

medhjælp fra medlemmerne bortkørsel af nedriv-

ningsmaterialer og påsmøring af træolie. 

 

Nyt skilt 

Kim Bentsen har sat et fint officielt P-forbudt skilt 

op mellem portene. Vi håber det er erhvervet på 

lovlig vis. Det ser i hvert fald fint ud. 

 

SUP introduktionskursus 

Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre for 

instruktørerne at finde tid til at afholde introdukti-

onskursus i år. Vi må derfor udsætte det til næste 

forår. Vi beklager meget. 

 

Indkøb for DGI bevilling 

Der er bestilt grej for de 20.000 kr. vi har fået fra 

DGI. Det drejer sig om en ny klubkajak, 1 pagaj, 6 

svømmeveste, 4 skørter i stor størrelse og 2 oppu-

stelige paddlefloats. Flere har benyttet sig af klub-

bens tilbud om at købe de gamle svømmeveste af 

mærket Baltic Dinghy Pro til 50 kr. stk. Der er 

flere tilbage, hvis du er interesseret. 

 

Arbejdsdag/Åbent hus 

Sæt kryds i kalenderen. Lørdag d. 24. september 

holder vi åbent hus og arbejdsdag. Der er forskel-

lige småopgaver, der skal udføres, og forberedel-

ser til renoveringen. Se kalenderen herunder. 

 

Kalenderen 

 

August 

 

Roaften hver torsdag kl. 17-20 frem til stander-

strygning. 

 

Lørdag d. 20./21. Klubtur kl. 9-16 

 

September 

 

Lørdag d. 3. Grillaften kl. 17 

 

Lørdag d. 17. Klubtur kl. 9-16 

 

Onsdag d. 21. Bestyrelsesmøde kl. 17-19 

 

Lørdag d. 24. Arbejdsdag fra kl. 9. Afslut-

ningsvis griller klubben pøl-

ser og brød og køber drikkel-

se. 

  

 Fra kl. 12-15 er der åbent hus 

for interesserede.  

 

Oktober 

 

Mandag d. 3. Den nye svømmesæson star-

ter. Hver mandag kl. 19-20 

 

Lørdag d. 15./16. Sidste klubtur kl. 9-16 

 

Søndag d. 30. Standerstrygning kl. 14 

 


