
 

Generalforsamling i NKK 

 

Klubben holder GF d.26. marts kl.13-15 i klubhu-

set. Det blev annonceret 1. gang i Pagajen i januar. 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser bibehol-

des uforandrede. Formand, suppleanter og reviso-

rer er på valg. De nuværende vil gerne genopstille. 

I må meget gerne tilmelde Jeres deltagelse til : 

nielskajak@gmail.com, så vi ved hvor mange der 

kommer.  

Hvis der er én eller to der vil bage kage, vil det 

blive modtaget med glæde. 

Regnskab og budget 2023 vedlægges. 

        

Reglement 

 

Der er tidligere udsendt et revideret et af slagsen, 

men det var ikke tydeligt, hvordan de forskellige 

sikkerhedsøvelser blev registreret som udført. Det 

er nu tydeliggjort – se afsnittet ”Sikkerhed”. 

I skal selv krydse Jer af på en opsat liste i klubhu-

set.  

Pia Frost har sat krydser ved dem, som hun har set  

lave de 5 øvelser. 

Vi lægger således op til et individuelt og kollek-

tivt ansvar, ved at aktive roere holder rednings-

færdihederne vedlige. 

Reglementet vedlægges som bilag. 

 

Svællinger 

 

I år kan vi gennemføre instruktion. Covid har for-

hindret det i 2020 og 2021. Der er holdt infomøde 

d.8/2 med 7 kommende roere og de skal aflægge 

svømmeprøver d.4. eller 11. april, lave rednings-

øvelser i svømmehal lø. d.23. april, have roteknik 

i den lille stenbrudssø d.30. april, ud og ro på ha-

vet d.5., evt.d.10. d.17.og d.21 eller d.22. maj. 

Derefter skal de ro 60 km inden 1. september, på 

klubture hvor mindst én klubinstruktør deltager. 

Når det er gennemført, får de et diplom og klub-

bevis på kurset. 

Det er Pia F., Michael, Kim B. og Niels der funge-

rer som klubinstruktører. 

Tag godt imod svællingerne når I ser dem, og vær 

ops på, at vi skal bruge kajakker overnævnte dage. 

 

                           

 

 

DGI Bornholm 

 

Holder Årsmøde i Aakirkebyhallerne tirsdag d. 

26. april kl. 18,30 og fra kl. 17,30 hvis du vil spise 

med. Det plejer at være interessant og underhol-

dende, med beretning, prisuddelinger, og i år fore-

drag om betydningen af at være FLINK 

Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig 

bornholm@dgi.dk senest d.20. april. 

 

Instruktørkursus Havkajak 1. 

 

Klubfælleskabet har på møde med DGI Bornholm 

ønsket, at der bliver lavet et lokalt instruktørkur-

sus. DGI vil gerne vide, hvor mange fra klubber-

ne, der er interesseret i det. 

 

”Hvis vi kan lave det flex. over 3 weekender - ca. 

60 timer i alt.  Hvor Reno fra Hammerodde står 

for navigationsdelen een weekend, og de to andre 

weekender er med ekstern instruktør.”(Torsten) 

Linket herunder indeholder info om havkajakin-

struktørkursus i DGI regi. 

www.dgi.dk/kano-kajak-og-sup/kano-kajak-og-

sup/for-dig-som-instruktoer/instruktoerkurser-og-

uddannelser-i-kajak/havkajakinstruktoer. 

 

Giv besked om din interesse til Michael på: 

m.jensensmail@gmail.com 

 
1. hjælps kursus 

  
Det afholdes i RØNNE ROKLUB – d.30. april i 8 

timer. - ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer 

og I søsport” brug link herunder. 

https://lifeaid.dk/foerstehjaelpskurser/foerstehjael

p-ombord-paa-mindre-fartoejer-og-i-soesport/ 

 

I SKAL taste på den tilmeldingsknap som hedder:  

tilmelder som enkeltmedlem / DKF medlem 

Når I er der, eller skal ind i systemet TASTER I 

KODEN: robåd22 - som giver Jer adgang til at 

vælge det forløb som I vil med på = RØNNE – 

Det er gratis at deltage. Der er kun få pladser til-

bage. 
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Forårsrengøring 

 

Kom Søndag d.24. april kl. 10-14. og gi en hånd 

med at få støvet af, pudset vinduer, fjernet spin-

delvæv, fejet og vasket, ryddet op inden- og uden-

for klubhuset. 

Bord/bænkesæt skal stilles frem og traileren træn-

ger til en vask. 

Sten”diget” på broen bliver ryddet af kommunen i 

løbet af april. 

Kajakker og andet grej er i løbet af vinteren blevet 

gennemgået – der mangler kun lidt. 

Klubben giver pølser og brød til grillen mv. 

Mail til nielskajak@gmail.com om du vil være 

med.  

 

Lånt udstyr 

 

I november 2020, da Covid rasede, udlånte klub-

ben skørt, vest og pagaj til de medlemmer der øn-

skede det. Vi bad om at få det retur i april 2021, 

og en del afleverede det med navn på. De kunne 

krydses af.  Imidlertid mangler der, ved kontrol 

februar -22, især 2 Yak veste. 

Der er skrevet ud til Jer, der ikke er krydset af for 

aflevering. Måske du har afleveret uden navn og 

hængt det op i hallen – fint. Men ligger du stadig 

inde med noget klubudstyr – så få det afleveret nu. 

Giv Niels besked på nielskajak@gmail.com 

 

Standerhejsning d.1. maj kl. 10-12 

 

Den lune og varme sæson begynder og det bliver 

nemmere at komme på vandet uden al for meget 

udstyr på. 

Dagen skal fejres med sang og gerne en snitte og 

en lagkage. 

 

   

 
 

 

 

 

 

Kalender 

 

Marts 

 

Søndag d.13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

Lørdag d. 26. Generalforsamling kl. 13-15 

 

April 

 

Mandag d. 4.+11. Svællinger aflægger svøm-

meprøve disse mandage i vo-

res svømmetid. 

 

Tirsdag d. 19. Bestyrelsesmøde kl. 17-19  

 

Lørdag d. 23. Redningsøvelser med de nye 

svællinger i Rønne svømme-

hal kl. 15-18. 

 

Søndag d. 24.           Forårsrengøring og oprydning 

i klubhuset kl. 10-14. Klub-

ben køber pølser og brød til 

grillen. 

 

Tirsdag d. 26. DGI årsmøde i Åkirkeby 

 Hallerne kl. 17.30 

 

Lørdag d. 30. Grundlæggende roteknik i  

den lille stenbrudssø for svæl-

linger kl. 9-15 

 

Maj 

 

Søndag d. 1. Standerhejsning kl. 10-12 

 

Torsdag d. 5. Instruktion 17-20 

 

Tirsdag d. 10. Instruktion 17-20 

 

Torsdag d. 17. Instruktion 17-20 

 

Lørdag d. 21.  Langtur for svællinger kl. 9-

15. Reservedato søndag d. 22. 

 

26.-29. Forårstræf i Hullehavn 

                                 (program vedhæftet) 
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