
 

 

 

Standerstrygning lørdag d. 31. oktober 

Kom og vær med til denne dejlige tradition 

hvor NKK fejrer den forgangne sæson med 

sang og hyggelig samvær med kager og boller 

i klubben. 

Kl. 14 stryger vi standeren, og derefter er 

NKK roere på egen hånd med vinterroningen 

indtil standerhejsningen i April 2016. 

Klubben henstiller til, at man i vintersæsonen 

ror flere sammen og er særlig opmærksom på 

hensigtsmæssig påklædning og eventuel lyg-

teføring.  

Der er uddeling af diplomer for roning over 

500 km. Hvis nogen er nået dertil? Det vil 

Kirsten Westerdahl afsløre. Og plaketter 

kommer på tavlerne. 

Hvis du vil bage en kage eller boller hører vi 

gerne fra dig. 

Der bliver ingen Ungkarleboller fra Niels i år, 

da han er i Jylland. 

Men René er også 

ret ferm til boller 

 

Vindposen kommer 

op i stedet for vim-

plen. 

 

Kontakt  Kirsten på   rekruse@gmail.com om 

du vil bage. 

 

Husk  Svømning 2015/2016. 

Hvis du vil være med til vintersvømningen. 

 

Svømning starter mandag d, 2 november kl. 

19-20 i Rønne svømmehal og slutter mandag 

d. 25. april 2016. 

I alt 21 mandage.  

 

Hvis du vil deltage skal du betale 450.-kr til 

klubkontoen. Reg. 0654 Kt. 6545737505. 

Inden 1. dec. 2015 

 

Normalpris er 21 x 40-kr.= 840.-kr, så det er 

et godt valg at deltage i NKK svømning.. 

 

Støttemedlemmer kan selvfølgelig også delta-

ge for de 450.-kr, ligesom kommende svæl-

linger, hvis de melder sig ind som                 

 

 

 

 

støttemedlem – det koster 100,-kr årligt + de 

450.- kr. for svømning. 

 

Se flere detal-

jer i Pagajen 

for  Septem-

ber, 

på hjemmesi-

den. 

 

 

Medlemsaften onsdag d. 18. november 

 

              Ferie og langture i kajak .  
 

Onsdag d. 18. november kl. 19-21 i NKK 

 

 
Hvordan får man plads til 45 kilo grej og mad 

 

Tilmelding til :  hketil@gmail.com 

 

Der vil der være foredrag og billedvisning og 

mulighed for at få alt at vide om fe-

rie/weekentureture i kajak.  

Og som vanlig i NKK god kop kaffe/the og 

 

 

Kajaktræning i Rønne Svømmehal. 

NKK har indgået et samarbejde med Rønne 

Roklub så vi har 3 dage á 3 timer til at lege og 

øve redninger, teknik, rul o.a.  

Er du aktiv NKK roer kan du deltage i kajak-

træning 3 gange. Søndag d. 29/11, lørdag d. 

27/2 - 16 og søndag d. 3/4 – 16. Alle dage kl. 

15-18. 

 

Første gang er altså søndag d. 29. november. 

Tilmelding til: 

nielskajak@gmail.com eller 24266028 

 

Oktober 2015 

16. årgang 

Nr. 143 

mailto:rekruse@gmail.com


Der vil måske være mange, der vil deltage, så 

dem der kan transportere kajak selv, bør gøre 

det. Kan I ikke det så giv besked sammen 

med tilmelding. Så starter vi traileren. 

 

Vores Bro og Laguneprojektet. 

Bestyrelsen har til stadighed focus på sagen. 

Men det Østting som blev dannet i forår 2014, 

har hidtil ikke gjort så meget for det projekt vi 

har leveret. Der er forlydender om at Tinget 

ville lave et arrangement omkring de projekter 

der ligger omkring byudvikling i Nexø.  

Vi har rykket for dette, og det finder først sted 

i marts 2016. 

Det store projekt vi udviklede ligger stadig på 

tegnebrættet og overgivet til Østtinget. 

 

Vores tanker er  primært bedre adgang til ha-

vet via en bedre mole med dækmole og med 

badefaciliteter.  

Det kræver dog flere interessenter end NKK. 

Derfor kunne vinterbadere og lystfiskere og 

andre bro brugere involveres.  

Om vi skal arbejde på dette mere præcise mål 

er overvejelser vi gør os. 

Men et faktum er, at stort set alle kystbyer på 

Bornholm har hav- og badeadgang ud over 

Nexø, så noget bør gøres. 

 

 

Nye Kajakker. 

 

De 2 nye 

Borealkajakker 

kommer til 

Bornholm ovenpå 

Kirsten og Renés 

bil d. 8. 

november. 

Klubben har købt 2 gode skørter og 2 super-

pagajer af Thomas for en meget rimelig pris. 

Så er de nye kajakker godt udstyrede. 

Dermed er klubben i besiddelse af 10 klubka-

jakker + en toerkajak samt skørter og pagajer 

til dem alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fællesroningen Lørdag d, 3. oktober. 

 

 
En pragtful tur med 10 deltagere. Ved Bet-

hesda lavede Thomas lækre pandekager på 

Trangia. Han havde fødselsdag dagen før så 

han fik også en sang i den anledning.  

 
Vandet var helt perfekt glat og der var godt 

med svaner og andet fugleliv at kigge på.  

 

6 roede videre mod Dueodde og 4 roede til-

bage til NKK efter pausen. 

Leo har fotograferet Dueoddefyret fra den 

rette vinkel fra havet. 

 

 

Julefrokost lørdag d. 5. dec. 
Ja-ja vi er tidlig ude med tilbud her i NKK 

Det er kl. 17 til ??? 

Kom med en ret eller tilbehør. 

Det bliver på den måde et spændende bord. 

Kirsten W. koordinerer menuen. 

Medbring selv drikkelse + Pakke til leg. 

Og har du noget underholdning – musik, leg, 

dans – så kom med det. 

Klubben gir kaffe og the. 

Tilmeld til Kirsten: rekruse@gmail.co 



 

Kalender 

Oktober 

Fredage d. 30   Fællesroning kl. 11,30               

                         kontakt KW 25566013                                      

Lørdag d. 31    Standerstrygning  kl. 14-16 

November 

Mandage          d. 2-9-16-23-30. Svømning kl.  

                         19-20 i Rønne Svømmehal 

Tirsdag             d. 17. Bestyrelsesmøde kl.15 

Onsdag             d. 18. kl. 19-21 Klubaften om 

                         Ferieture. I NKK. 

Søndag             d. 29. Kajaktræning kl. 15-18 

                         i Rønne svømmehal. 

December 

Mandage          d. 7-14. svømning 

Lørdag d. 5.      Julefrokost kl 17- ?. 

                          Tilmelding til Kirsten W. 

                           25566013. 

2016 

Januar 

Svømning          Mandage kl 19-20 i Rønne 

Februar 

Svømning          Mandage d. 1-8-22-29 

                           Kl. 19-20 i Rønne 

Lørdag 27.         Kajakktræning kl. 15-18 i    

                          Rønne sv. hal 

Marts 

Svømning          Mandag d. 7. og 14.  

Tirsdag 8.           Info aften for svællinger 

Lørdag d. 12.      Åbent hus kl. 12-16 

April 

Søndag  d. 3.       Kajaktræning kl. 15-18 i    

                            Rønne 

Svømning           Mandage kl. 19-20 

Lørdag d. 30.      Svællinge kursus i Rønne  

                            Svømmehal kl. 15-18 

 

Hav et godt efterår. 

 

 
 

 

Bestyrelsen 

NKK 

 

 

 

 

 


