
 
Vi håber alle vore medlemmer er kommet godt 
ind i det nye år. Det er jo den lidt døde periode 
med begrænset roning, så det er en lidt tynd om-
gang. Bag kulisserne arbejder bestyrelsen fortsat 
med shelter- og havneprojekt og forbereder den 
kommende sæsons instruktion. 
 
Utilsigtede hændelser 

 
Dansk Kano og Kajakforbund skriver, at der kun 
har været få utilsigtede hændelser i 2018. Det kan 
skyldes det gode sommervejr, mindre interesse for  

 
at indrapportere hændelser vedr. kano- og kajak-
roere. Faktum er, at 2018 ser ud til at have været 
et år med kun få hændelser. 75 % af de involvere-
de er over 50 år. Da der er så få indberetninger, så 
er det med alle forbehold, at vi forsøger at trække 
viden ud af tallene. Men en af de ting, der sprin-
ger i øjnene er, at antallet af involverede over 50 
år er meget højt. Vi har modtaget 2 indberetninger 
om blodpropper, og vi har også modtaget en ind-
beretning om en kursist, der lå livløs i vandet, 
men kom til live, da pacemakeren gav et stød. 
Forbundet mener, det kan være en overvejelse 
værd at erstatte svømmevesten med en oppustelig 
redningsvest, så man er sikker på at holde hovedet 
over vandet, hvis man får et ildebefindende. Det 
kan der så være flere meninger om. Du kan læse 
om de enkelte hændelser på http://kano-
kajak.org/klubbensledelse/sikkerhed/haendelser/ 
 
Shelter 
Efter tre års forberedelse med research, ansøgnin-
ger til myndigheder og fonde, ansøgninger om 
udsættelse af bevillingsfrister, udarbejdelse af 
tegning og statisk beregning, frustrationer og til-
bud mv. står de første to sheltere nu færdige nede  
i Boderne havn. Det samme gælder Gines Minde 
og Stammershalle, og Hammerhavn og Røstad er 
godt på vej. Vi håber sneen holder sig tilbage, 
indtil alle shelterne er på plads, så vi kan blive 
helt færdige til sæsonstart. Projektet har fået en 
megen omtale i medierne, og selvom indholdet 
ikke altid har været retvisende, så har det dog altid 
været positivt. 

 
Svømmesæsonen er gået ind i anden halvleg, og 
årets første kajakleg med de andre klubber havde 
god tilslutning. Snart starter rullestuen, som er 
fuldt tegnet, og så håber vi på tilbagemeldinger på 
Paddler kurset, som stod omtalt i Pagajen for ok-
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tober 2018 (se hjemmesiden, hvis du ikke har den 
liggende). 

 
Generalforsamling 
Vi indkalder hermed til årets generalforsamling 
lørdag d. 9. marts kl. 14. Forslag skal fremsættes 
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før. Ende-
lig dagsorden fremsendes efterfølgende med regn-
skab og forslag. 
 
Pinsetræf i Hullehavn 
Medlemmer af Nexø, Brøndby og muligvis Køge 
Kajakklub er ved at aftale en uforpligtende sam-
menkomst i Hullehavn i Pinsen i dagene 5.-10. 
juni. Det bliver et uformelt samvær. Vi har fået go 
fra Hullehavn Camping, som gerne vil have os. 
Der er ingen overordnet planlægning og admini-
stration, ingen planlagte ture eller aktiviteter. Der-
for er der heller ikke nogen for deltagerbetaling. 
Hvis du vil være med en eller flere dage, booker 
du selv plads på campingpladsen, og så kan vi 
hver især eller i grupper beslutte, hvor dagsturen 
skal gå hen. 

 
Kalender 

 
Svømning hver mandag kl. 19-20 i Rønne svøm-
mehal. 

Januar 
 
Søndag d. 13. Kajakleg for aktive medlem-
 mer i Rønne svømmehal 
 kl. 15-18 med de 3 andre 
 klubber. Vi mødes i klubben 
 kl. 14 og pakker trailer. 
 

Lørdag d. 26. Rullestue kl. 13-16 i Sønder-
 dermarkskolens bassin. Alle 
 pladser er optaget. 
 

Februar 
Lørdag d. 9. Rullestue kl. 13-16 i Sønder-
 dermarkskolens bassin. Alle 
 pladser er optaget. 
 
Søndag d. 10. Kajakleg for aktive medlem-
 mer i Rønne svømmehal 
 kl. 15-18 med de 3 andre 
 klubber. Vi mødes i klubben 
 kl. 14 og pakker trailer. 
  
Tirsdag d. 9. Bestyrelsesmøde kl. 16 
 
Lørdag d. 23 Rullestue kl. 13-16 i Søn-
 dermarkskolens bassin. Alle 
 pladser er optaget. 

 
Marts 

 
Lørdag d. 9. Generalforsamling kl. 14. 
 Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
Søndag d. 10. Kajakleg for aktive medlem-
 mer i Rønne svømmehal 
 kl. 15-18 med de 3 andre 
 klubber. Vi mødes i klubben 
 kl. 14 og pakker trailer. 
 
Torsdag d. 21. Paddlerkursus kl. 17-21 i 
 Rønne roklub. 
 

Juni 
 
5.-10. Samvær i Hullehavn 

16 kajakker var linet op i svømmehallen til 
årets første kajakleg, så i perioder var der 
trængsel i de to bassiner. 


