
 
Klubturen d. lørdag d. 16. oktober 
7 friske roere dukkede op kl. 930 lørdag, hvor vi 
måtte starte med at rydde opskyllede sten på plad-
sen for at trailer og bil kunne komme frem til por-
tene. Karin trak traileren til Boderne, hvor Birthe 
og Hans-Jørgen sluttede sig til. Så nu var vi 9. 
Vandet var fint og fladt, og bortset fra lidt støv-
regn i småbyger var der høj sol. Fin tur til Bak-
kerne havn langs kysten over revler og ind imel-
lem stenene ved odderne. Frokost og højt humør 
ved bordene på broen. På hjemturen fik vi vinden 
og bølgerne i ryggen, så det gik strygende på til-
bagevejen. 

 

 
Byværkstedet. 
Byværkstedet for områdefornyelsen i Nexø er nu 
åbnet og vil være det det næste halve år hver tors-
dag kl. 12-1730. Vi vil gerne opfordre alle til at 
kigge forbi og komme med nye idéer til projektet. 
Projektleder Isabella Marckmann Hansen vil være 
til stede. Hvis det har din interesse kan du melde 
dig til en af arbejdsgrupperne. Niels, Hans og Kim  

 
T. er med i strandparkgruppen, som jo er den del, 
der har størst interesse for klubben. 
 
Standerstrygning lørdag d. 31. oktober kl. 14 
Standerstrygningen er aflyst pga. covid-19 restrik-
tioner. Thomas nedtager vimplen og hejser vind-
posen en af dagene. En noget tam afslutning på 
sæsonen. Uddeling af diplomer sker ved en senere 
lejlighed, men vi kan da røbe, at Kim Bendtsen 
har roet over 1000 km. 
 
Ro aften 
Efter standerstrygningen er den faste ro aften slut 
for i år. Vinteren igennem er der kun individuel 
roning alt efter vind, vejr, erfaring og vintergrej.  

 

 
Efterårsstormen har lukket grundigt af for adgang 
til broen, og der bliver nok først lukket op igen til 
maj, så det er kun de mest ivrige medlemmer, der 
begiver sig ud på bjergbestigning. Nu håber vi på, 
at forkastningen bliver etableret i 2021, så pro-
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blemerne med opskyllet tang og sten bliver en 
saga blot. 
 
Romaskinerne 
De 3 maskiner er stillet op i klubstuen. Så kan 
man hurtigt sætte lidt varme på, og stuen skal jo 
ikke bruges til andet i vinter. Vi vil opsætte en 
whiteboard tavle med ugeskema. Her kan du skri-
ve dig på en fast ugentlig tid. Ellers må du tage 
chancen for at der er en ledig maskine. Vi prøver 
at gøre bookningen så enkel som muligt, indtil 
andet er nødvendigt. Efter brug skal du spritte 
kontaktpunkterne af med forstøveren, der er sat 
frem. Spritten skal ikke tørres af, men selv tørre 
op. Hvis du vil introduceres til brug af maskinen, 
så kontakt Lotte på tlf. 28 87 65 14. Kirsten vil 
lægge en mappe frem, som du kan skrive dine km 
op i, så vil hun ajourføre listen månedligt ligesom 
med rojournalerne. 
 
Svømning 
Hver mandag kl. 19-20. Er du i tvivl om tidspunk-
tet i skolernes ferier, kan du altid finde det på 
hjemmesiden under fanen ”Svømmehal”. Som 
Niels har skrevet ud, har vi fået en venlig henstil-
ling fra personalet om ikke at sidde for længe - 
højst en halv time - i foyeren efter svømning, så 
de kan komme i gang med rengøringen. 
 
Julefrokost 
Så skete det, vi frygtede. Regeringen har frarådet 
alle julefrokoster, og derfor har vi aflyst vores. 
 

Udlånt grej 
For at holde styr på vores grej tilbagekalder vi 
hermed alt udlånt grej. I bedes aflevere rednings-
veste, skørter, våddragter m.m. i rengjort stand i 
en plastikpose med jeres navn på og lægge det i 
klubstuen senest 1. december. Så har I en måned. 
 

Kalenderen 
 

November 
 
Mandage Svømning i Rønne Svømme-
 hal kl. 19-20. 
 
Søndag d. 15. Teknik- og rulletræning i 
 Rønne svømmehal sammen 
 med de andre klubber kl. 15-
 18. 
 
Tirsdag d. 24. Bestyrelsesmøde kl. 16 

 
December 

 
Lørdag d. 5. Julefrokost kl. 17 AFLYST 
 
Søndag d. 6. Teknik- og rulletræning i 
 Rønne svømmehal sammen 
 med de andre klubber kl. 15-
 18. 
 
Søndag d. 13. Lucia optog i pyntede og 
 illuminerede kajakker. 
 AFLYST 



Det bliver sikkert lidt tyndt med nyheder i vinter, 
så der går nok lidt tid før I hører fra klubben igen, 
men I er altid velkomne til kontakte bestyrelsen. 
Pas godt på jer selv! 
 
 

 


