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Rettelse
I sidste nummer af Pagajen fik vi desværre oplyst
forkert kontonummer – lidt pinligt. Klubbens kontonummer er 0654 6545737505. Det står opgivet
på vores hjemmesides forside. Vi klebager fjelen,
som Politiken plejer at skrive i ATS.
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ter havvand. Den blev døbt SILKE ligesom deres
hund, som er rolig og dejlig, og de egenskaber
skulle kajakken også gerne have. Og så blev der
skålet og ønsket tillykke.

Ugentlig roaften slut
Nu er det for alvor blevet efterår, og dermed slutter den ugentlige roaften. I vinterhalvåret er der
kun individuel roning alt efter vejr, erfaring og
grej (påklædning). Pas på jer selv og ro helst flere
sammen.
Artikel
Dansk Kano og Kajakforbund bragte i sidste
nummer af deres magasin ”Kano og Kajak” en 4sidet artikel om de bornholmske kajakklubbers
shelter projekt. Så bliver det ikke større! Vi vedhæfter artiklen for dem, som ikke måtte modtage
bladet.
Klubturen lørdag d. 26. oktober
Årets sidste Klubtur blev desværre aflyst. Prognosen viste vind op til 11 m/s med vindstød op til 17
m/s eller mere, og det er lige i overkanten.

Thomas og Kim Bentsen fik æren af at stryge
standeren, mens vi sang den traditionelle standerstrygningssang.
Inden døre var der lunt og kaffeduftende. Niels’
skønne boller og Randis lækre flødefyldte vandbakkelser kom på bordet, og snakken gik som
sædvanligt om alt mellem himmel og jord.
Kirsten havde opdateret rodistancerne, og Hans
havde lavet diplomer til de 6, der havde rundet
hhv. 500 og 1000 km siden sidste standerstrygning.

Standerstrygning søndag d. 27. oktober

Det var et flot blæsende efterårsvejr vi 9 fremmødte strøg standeren i. Men først skulle Randis
nye kajak døbes. Den blev trillet frem på en vogn
og fik sat navn på og blev i øvrigt beundret - en
solid, flot Prijon. Randi fik hentet en spand havvand og kajakken blev døbt i både bitter og bagef-

Længst roende kvinde var Lotte Grage med 690
km, og længst roende herre blev Kim Bentsen
med 1001 nat – undskyld km. De vil få deres navn
på plaketterne. Og så er der sammenlagt blevet
roet flere kilometer end nogensinde før, nemlig
7.798 km.

Svømning
Vi er 28 tilmeldte i år og stopper nu for flere tilmeldinger for at det fortsat kan være en god og
rolig oplevelse at deltage. Fremover overvejer
bestyrelsen at sætte grænsen ved 25. Af hensyn til
nye deltagere vedhæfter vi information om færdselsreglerne i svømmehallen.
Trailer, stativer og borde.
Traileren er nu kommet i vinterhi, så der er god
plads i bådhallen. Vi vil snarest afmærke hylderne
og klubkajakkerne med numre og samle bordene
under en presenning uden for. Der vil blive opsat
to lysstofrør i bådhallens venstre afdeling.
Julefrokost
Husk julefrokosten d. 7. december kl. 17. Ring
eller send en sms til Hans på 30 22 46 15 eller
send en mail med tilmelding og hvad du vil tage
med til hketil@gmail.com.
Kajaktræning i Rønne svømmehal.
De 4 kajakklubber har igen i år aftalt fællestræning i Rønne svømmehal 5 søndage kl. 15-18 i
løbet af vinteren. Tilbuddet er gratis og gælder
kun aktive roere. Her kan du træne redninger og
rul, lege og blive fortrolig med kajakken. Se datoerne i kalenderen herunder og på vores hjemmeside under ”Svømmehal”.
Rullestue
Klubben har igen i år booket Søndermarkskolens
svømmesal 4 lørdage kl. 13-16. Vi har 3 instruktører til at undervise i rulleteknik. Tilbuddet er
gratis og gælder kun aktive roere, som endnu ikke
behersker rullet. Af hensyn til plads og indlæring
kan der max være 6 kursister, så her gælder først
til mølle princippet. Se datoerne i kalenderen herunder og på vores hjemmeside under ”Svømmehal”. Kurset gennemføres kun, hvis ikke kommunen lukker svømmehallen af sparehensyn. Tilmelding til Thomas på sportex@hotmail.dk
Flere sheltere
Det breder sig som ringe i vandet. Regionskommunens nye havnekoordinator, Mikkel Høst, har
henvendt sig til Årsdale Byg for at få et tilbud på
to sheltere i vores design til Tejn borgerforenings
havneprojekt.
Udlånsmaterialer
Vi har en del udlånsmaterialer, bøger og DVD’er,
som hidtil har været opbevaret hos klubbens kasserer og måske derfor er blevet meget lidt brugt.
For at flere kan få glæde af dem, har vi nu sat dem

frem på en hylde i klubstuen. Du skal blot udfylde
skemaet, hvis du låner noget med hjem.
Rabat hos Kajakhotellet.
Vi er ved at indgå en klubaftale med Kajakhotellet. Vi kan derved få 5% rabat på kajakker og 10%
på udstyr, tilbehør, ture og rejser. Vi har fremsendt en liste med de aktive medlemmers navne,
så ved handel skal du opgive din klub og dit navn
for at få rabatten. Aftalen gælder for et år ad gangen. Som en del af aftalen har vi forpligtet os til at
fremsende forretningens nyhedsbreve til medlemmerne og indsætte et link til forretningen på
vores hjemmeside. Vi vedhæfter aftalen.
Kalenderen
Svømning hver mandag kl. 19-20 i vintersæsonen
bortset fra uge 42,52,1,9,15 og 16. Se datoerne i
kalenderen herunder og på vores hjemmeside under ”Svømmehal”.
November
Søndag d. 17.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Torsdag d. 14.

Sheltermøde i Rønne kl. 19.

Torsdag d. 28.

Bestyrelsesmøde kl. 16.
December

Lørdag d. 7.

Julefrokost kl. 17.

Søndag d. 15.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.
Januar

Søndag d. 12.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.
Februar

Lørdag d. 8.

Rullekursus i Søndermarkskolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

Søndag d. 16.

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Lørdag d. 22.

Rullekursus i Søndermark
skolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk
Marts

Lørdag d. 7.

Rullekursus i Søndermarkskolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

Søndag d. 15

Kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Vi
mødes en time før i klubben.

Lørdag d. 21.

Rullekursus i Søndermark
skolens bassin kl. 13-16. Vi
mødes en time før i klubben.
Tilmelding til Thomas på
sportex@hotmail.dk

