
 
Standerhejsning 
Aldrig har vi været så mange til et arrangement 
som til dette års standerhejsning, hvor også 3 ka-
jakker blev døbt. Vi var ved at løbe tør for borde, 
stole og service, men det gik lige. Vi blev nær-
mest begravet i en lavine af bagværk på et kage-
bord af sønderjyske dimensioner, så nogle fore-
slog at omdøbe huset til ”Fru Petersen”. En hånd-
fuld medlemmer havde tyvstartet dagen med en 
lille formiddagstur til Grisby. Tak til alle som gav 
et bidrag. 
 

Shelter indvielse 
Vore 7 sheltere blev officielt indviet i Boderne 
fredag d. 10. maj med indbudte repræsentanter fra 
fondene, lodsejere, Destination Bornholm og Re-
gionskommunen m.fl. Hans fortalte indlednings-
vis om projektet og takkede alle involverede aktø-
rer for deres medvirken. Han underskrev derefter 
en overdragelseskontrakt sammen med kommu-
nens leder af Center for Natur og Miljø Michael 
Brandt Bernbom, som efterfølgende klippede sno-
ren over. Imens havde Claus Dam tændt op i gril-
len og serverede pølser med brød samt øl og vand. 
 

 
Vi vedhæfter omtalen af begivenheden i Born-
holms Tidende og også en dramatisk historie om 
baggrunden for shelternes udformning.  
 
Åbent hus 
Arrangementet var ikke det store tilløbsstykke, 
men vi fik dog en enkelt tilmelding til næste års 
instruktion. Dermed er 6 skrevet på venteliste til 
næste forår. 
 
Instruktion 
Instruktionen forløber planmæssigt, og vi forven-
ter derfor at få 8 nye medlemmer i år. 
 
Pinsetræf 
Det er stadig muligt at melde sig til træffet i Hul-
lehavn (se tidligere udsendt indbydelse). Om ikke 
andet er du velkommen til at kigge forbi en af 
dagene og hilse på. Det er nok bedst sent på ef-
termiddagen, da vi vil være på tur i dagtimerne. 
 
Endnu en utilsigtet hændelse på Fyn 
Endnu en hændelse der kunne være gået helt galt. 
https://www.tv2fyn.dk/artikel/blev-reddet-af-
hjemmevaernet-efter-timer-i-vandet 
 
Nexø Strandpark 
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget godkendte i 
sidste uge at anlægsbevillingen til områdefornyel-
sen kan omfatte fysisk anlæg af strandparkens 1. 
fase. Derfor arbejdes der nu på at få en rådgiveraf-
tale på plads med Hasløv og Kjærsgaard arkitekter 
som skal hjælpe med ansøgningen til Kystdirekto-
ratet på 1. fase. 1. fase omfatter flytning af sten-
depot fra syd til nord, som kan anvendes til at 
påbegynde bedre kajakfaciliteter og gøre plads til 
sauna, vandtrapper og kabelbane i sydlig ende. 
Afhængig af behandlingstiden hos Kystdirektora-
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tet forventes det fortsat at kunne have de første 
fysiske resultater i 2019. Der er altså stadig frem-
drift i projektet, selvom det går langsomt. Kom-
munens anlægsstop pga. millionbesparelser kan 
også risikere at få indflydelse på hele strandpark-
projektet 
 

Kalenderen 
 

Juni 
 
Ugentlig roaften hver torsdag i sommersæsonen 
kl. 17-20. Der vil så vidt muligt være en erfaren 
roer til stede 
 
Lørdag d. 1. Længere dagstur (10-12 km.) 
 med madpakke og evt. bade-
 tøj for svællingerne kl. 9-16 
 
5.-10. Pinsetræf. Samvær på Hulle-
 havn Camping med roere fra 
 øens andre kajakklubber samt 
 Brøndby og Køge. 
 
Tirsdag d. 11. Sidste instruktionsaften på 
 havet kl. 17-20 
 
Lørdag d. 15. Grillaften kl. 17 med over-
 rækkelse af DGI beviser og 
 Svanebreve. 
 
Torsdag d. 20. Sheltermøde kl. 19 i Rønne 
 Roklub 
 
Lø/sø d. 22.-23. Evt. IPP3 kursus i samarbej-
 de 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 
 nuværende uddannelse. Hen-
 vendelse: hketil@gmail.com  
 
Lø/sø d. 29./30. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 
 nielskjak@gmail.com  
 

Juli 
 

Bestyrelsen holder ferie i skolernes ferie 
 
Lø/sø d. 20./21. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding 

 hketil@gmail.com  
 

 
August 

 
Søndag d. 11. Sikker havkajak. Et tilbud til 
 roere, som ikke er medlem af 
 en kajakklub. 
 
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 sammen 
 med de andre kajakklubber 
 kl. 930-18 i Rønne Roklub 
 
Lø/sø d. 7.-8. Weekend tur med overnat-
 ning i telt og mad på storm-
 køkken fælles med øens an-
 dre kajakklubber. Rute og 
 overnatning lægges efter vind 
 og vejr. 
 
Lø/sø d. 21./22. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding? 

 
Oktober 

 
Lørdag d. 26. Klubtur kl. 9-16. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre 
 kyststrækninger. Tilmelding? 
 
Søndag d. 27. Standerstrygning kl. 14 
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