
 
Klubturen d. 21. september 
Årets næstsidste klubtur havde overvældende til-
slutning, idet 15 medlemmer roede fra Melsted til 
Nexø. Først på turen var det overskyet, men over 
middag klarede det op og solen brød igennem. I 
Bølshavn holdt man en strække-ben pause, og 
frokosten blev indtaget i Hullehavn, hvor barske 
vikinger og skjoldmøer tog en dukkert i det kølige 
vand, og Thomas bagte pandekager på Trangiaen. 
23 dejlige kilometer i den skønne sensommer. 

 
Moleprojektet 

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard er ved at 
udarbejde et nyt forslag, som skal indsendes til 
Kystdirektoratet i begyndelsen af oktober, så pro-
jektet kan påbegyndes næste år. Vi vedhæfter den 
foreløbige tegning, som ser rigtig godt ud. Det er 
meningen at vores nuværende mole skal fjernes 
og erstattes af en ny på den sydlige, beskyttede 
side af forkastningen. Tegningen kan hentes i fuld 
størrelse på vores hjemmesides forside. 
 
Vintersvømning  
Vi minder en sidste gang om, at vintersvømningen 
starter mandag d. 7. oktober kl. 19-20. Hvis du vil 
være med, skal du indbetale 450 kr. på klubbens 
konto 0654-545737505 eller på MobilePay 
395008. Husk at angive navn og svømning. Se 
mere på hjemmesiden. 
 
Nyt shelterprojekt 
Søndag d. 6. oktober tog sheltergruppen på re-
search tur på strækningen fra Saltuna til Gedebak 
odde som indledning til det næste shelterprojekt 
for at fuldende nettet af primitive overnatnings-
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muligheder hele vejen rundt om Bornholm. Vi har 
fundet frem til et dusin muligheder. Så må vi se, 
hvilke der kan realiseres i samarbejde med lods-
ejere og myndigheder.  Det tager nok en tre års 
tid. 
 
Nyt kajakstativ 
Så er der lavet nyt kajakstativ. Klaus E., Kim T., 
Thomas og Niels gik til den hele lørdagen og fik 
gjort det nye stativ færdigt og flyttet to lysstofrør. 
Rullestativet er gået på pension, og så snart den 
sidste fællestur er afholdt, vil traileren blive opbe-
varet i Knuds magasin på havnen om vinteren. I 
sæsonen skal den stå udenfor. Vi er ikke helt fær-
dige med detaljerne. Claus og Harriets kajakker 
ligger f.eks. ikke optimalt bag traileren, men det 
vil vi snarest få på plads. Det er meningen, at alle 
klubkajakker skal have deres faste plads ligesom 
de private. Kajakkerne og rummene i stativet skal 
have numre, så det bliver lettere at finde og place-
re dem på rette plads. Vi vil bede jer være lidt 
tålmodige og bære over med os. 

 
Kalenderen 

 
Ugentlig roaften hver torsdag frem til stander-
strygningen kl. 16-19. Der vil så vidt muligt være 
en erfaren roer til stede. 
 

Oktober 
 
Svømning hver mandag kl. 19-20 i vintersæsonen. 
  
Lørdag d. 26. Klubtur kl. 9-16. Sidste 
 chance i år. Vi pakker 
 traileren og opsøger andre
 kyststrækninger. Tilmelding 
 Thomas sportex@hotmail.dk  
 
Søndag d. 27. Standerstrygning kl. 14. 
 

Tirsdag d. 29. Bestyrelsesmøde kl. 16. 
 

December 
 
Lørdag d. 7. Julefrokost kl. 17. 
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