medlem af

Pinsetræf
50 roere fra Nexø, Rønne, Skovshoved, Brøndby
og Køge mødtes 5 dage i Hullehavn i det mest
forrygende sommervejr, hvor øen præsenterede
sig på smukkeste vis overfor vore gæster. Der var
både fladt vand og bølger og en enkelt heftig
regnbyge, men på det tidspunkt sad vi trygt i kajakkerne og fik en ekstra oplevelse. Lørdag arrangerede campingpladsen på eget initiativ fælles
grillaften. Brøndby og Nexø talte om at blive venskabsklubber. Hvad det evt. skal indebære vil bestyrelserne kigge på. Den store interesse betyder,
at vi vil gentage træffet næste år.
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MobilePay
Så har klubben
endelig fået MobilePay. Vi håber
det vil gøre det lettere for medlemmerne at betale
kontingent og svømning m.m. Nummeret er
395008 (Nexø Kajakklub). Læg det ind i din
adressebog.
Grillaften
Vi vidste det godt - det ville blive uvejr den eftermiddag og aften med frisk til hård vind fra NØ,
kraftig regn og torden. Men hvad gør det, når vi
har et godt klubhus med panoramaudsigt til det
rasende flotte skue.
Der var dækket op i stuen, og da det fortsat
strømmede ind med børn og voksne, måtte vi i en
fart få kørt traileren ud, vende alle kajakker med
bunden i vejret, slæbe alle 3 bord/bænke og de 2
griller ind. I hallen var der både læ og havudsigt,
da én dør kunne stå helt åben.
Vi var omkring 28 voksne og 8-9 børn, så alle
stole, borde og skåle var i brug.
Da grillerne var nogenlunde varme, blev de hurtigt belagt med pølser af alle slags, steaks og marinerede flæskeben, brød og majskolber. Der blev
klaget over, at de ikke var varme nok, og det er
ikke let at stille en sulten og utålmodig medlemsskare tilfreds - men varmen kom og maden blev
stegt. Måske er det på tide, at klubben anskaffer
en ny stor gasgrill.
Vi blev vidne til en redningsaktion på det oprørte
hav. En motorbåd, der lå nogle mil NØ for havnen
blev hentet ind i god behold.
Uvejret tog til. Det væltede ned med styrtregn i
tove, havet skummede og lynene blitzede og bragede, så det var en fryd.
Meget passende var tordenkaffen og kagemenuen
klar. Birthe, Randi og Karin havde lavet lækre
sager: Rabarbertærter, roulader og ribstærte, og
der var rigeligt med flødeskum til. Med stearinlys
på bordene blev der en rigtig tordenhyggestemning.
Tak til alle for en dejlig aften.
Instruktion
Instruktionen er afsluttet, men som så ofte før er
der et par hængepartier, der lige skal afvikles for
enkelte af deltagerne. Alle svællinger er imidlertid
frigivet, og dermed har vi nu nået det magiske

medlemstal 50! Her under ses Bjørn og Roger i
selvredningens svære kunst.

Kyst
Bogen ”Kyst” med akvareller af Ben Woodhams
er kommet. Det er en gave, klubben modtog på
sidste generalforsamling fra Anne-Mette Hansen,
Paddle Bornholm, som tak for godt samarbejde.
Bogen vil blive lagt frem i klubstuen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen holder ferie i skolernes ferie, men
som det fremgår af kalenderen, er der stadig arrangementer i løbet af sommeren. Bestyrelsen
ønsker alle vore medlemmer en varm og solrig
sommer med stille vind og dejlige oplevelser
langs vore smukker kyster.

Lø/sø d. 22.-23.

IPP3 kursus i samarbejde
med de andre klubber.
Evt. prøve i eftersommeren.
Hvis du er interesseret i at
udvikle dig som kajakroer, er
det her en overbygning på din
grunduddannelse. Tilmelding
til Hans: hketil@gmail.com

Tirsdag d. 25.

Kom godt i gang roning for
de nye svaner kl. 17-20.

Lø/sø d. 29./30.

Klubtur kl. 9-16. Vi pakker
traileren og opsøger andre
kyststrækninger. Tilmelding
nielskajak@gmail.com

NB! De månedlige klubture kan kun afvikles
langs andre kyststrækninger, hvis der er bil
med trækkrog til rådighed eller tilstrækkeligt
med biler. Vi vil gerne opfordre bilejere til at
anskaffe sig tagbøjler med kajakvugger. Det vil
give jer langt flere muligheder for at opleve
Bornholms kyster.
Husk! Hvis du sletter dine Pagajer, kan du
altid genfinde dem på vores hjemmeside, ligesom du også her kan finde tid og sted for vores
arrangementer i kalenderen.
Juli
Lø/sø d. 20./21.

Klubtur kl. 9-16. Vi pakker
traileren og opsøger andre
kyststrækninger. Tilmelding
hketil@gmail.com
August

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

Tirsdag d. 6.

Sheltermøde i Rønne kl. 19

Søndag d. 11.

Sikker havkajak. Et tilbud til
roere, som ikke er medlem af
en kajakklub.

Tirsdag d. 13.

Bestyrelsesmøde kl. 16

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 andre kajakklubber kl. 930-18 i
Rønne Roklub. Tilmelding
hketil@gmail.com

Lø/sø d. 7.-8.

Weekend tur med overnatning i telt og mad på stormkøkken fælles med øens andre kajakklubber. Rute og
overnatning lægges efter vind
og vejr. Nærmere information senere.

Lø/sø d. 21./22.

Klubtur kl. 9-16. Vi pakker
traileren og opsøger andre
kyststrækninger. Tilmelding
Thomas sportex@hotmail.dk
Oktober

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.

