
 

 

Lucia i Hasle d. 13. december 

Der var et pænt fremmøde til en kold, men meget 

stemningsfuld stund med varm gløgg og fælles-

sange. Det fortæller Kaj Erik Mortensen fra Hasle 

og Omegns Byting om tirsdagens luciaoptog i 

kajak i Hasle Havn. Bornholms Kajakklub deltog 

med otte kajakker. 

 

Kajakleg søndag d. 8. januar 

Der var stor tilslutning til kajaklegen i december. 

16 kajakker fyldte godt op i hallen og bassinet, 

hvor der blev trænet redninger og rul. Næstsidste 

chance for at træne de obligatoriske øvelser er 

søndag d. 5. februar kl. 15-18. 

 

Nexø strandpark 

Som man har kunnet læse i diverse medier er 

strandpark projektet skudt til hjørne, indtil man 

har fundet en løsning på spildevandsoverløbet, og 

det forventer man først vil ske i 2024-25, hvis man 

kan finde midler til det. Så vi må desværre fortsat 

væbne os med tålmodighed. 

 

Salg af klubkajakker 

Klubben vil sælge 3 af vores kajakker. Det drejer 

sig om ”Hugin”, ”Munin” og ”Bifrost” – to stk. 

Seayak og 1 stk. Kodiak – alle fra Prijon. De sæl-

ges for 3000,- kr. pr. stk. inkl. pagaj, skørt og vest. 

Kajakkerne fejler ikke noget, men er af forskellige 

årsager ikke så velegnede til klubbrug, så hvis du 

vil have din egen kajak er dette et godt tilbud. Vi 

vedhæfter beskrivelse med specifikationer i næste 

Pagaj, men nu kan du foreløbig overveje, om du er 

interesseret. 

  

Kalenderen 

 

Februar 

 

Søndag d. 5. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

Marts 

 

Torsdag d. 2. Bestyrelsesmøde kl. 17-19 

 

Søndag d. 5 Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

Torsdag d. 16. Introaften for svællinger kl. 

19-21. Der er tilmeldt 7-8 

deltagere. 

 

Fredag d. 31. Generalforsamling kl. 17. 

Efter generalforsamlingen vil 

der være fællesspisning på 

klubbens regning. Claus vil 

tilberede et lækkert måltid. 

 

                                   April 

 

Mandag d. 3. + 17.  Svællingerne kan her aflægge 

svømmeprøve 

 

Lørdag d. 22.           Redningsøvelser m.m. for 

svællinger kl. 15-18 

Januar 2023 

25. årgang 

Nr. 222 

medlem af 



Lørdag d. 29. Ro teknik for svællinger i 

Stenbrudssøen kl. 9-15. 

 

 Standerhejsning kl. 16 

 

                                      Maj 

 

Tirsdag d. 2. Instruktion kl. 17-20. 

 

Torsdag d. 4. De faste ro aftener kl. 17-20 

starter. 

 

Tirsdag d. 9. Instruktion kl. 17-20. 

 

                                     Juni 

 

Søndag d. 25. Grillaften for medlemmer, 

støttemedlemmer og svællin-

ger kl. 17. 

 

 

 

 

 

 

 


