
 
Klubtur 
Klubturen søndag d. 20. september gik fra Kam-
peløkken havn til Vang Pier og retur i helt fanta-
stisk sensommervejr. Der var tid både til badning 
og besøg i grotterne. 

 
Nyt grej 
Vi har indkøbt nyt grej for de bevilgede DGI mid-
ler. Det drejer sig om 4 pagajer, som kan indstilles 
i den ønskede vinkling, 2 grønlandske årer, så 
man kan prøve den type, og 2 svømmeveste spe-
cielt designet til kvinder. Der står ”WOMEN” på 
dem. Derudover har vi anskaffet et antal pagajli-
ner til fælles brug. De hænger foreløbig på bøjlen 
til svømmevestene. Desuden har vi købt og samlet 
3 romaskiner Concept 2, som nu står i bådhallen. 
Vi vil snarest afholde en kort introaften om brug 
og håndtering, så de interesserede kan blive ”fri-
givet” til maskinerne. 

 
 

Åbent hus 
Niels stod for åbent hus arrangementet kl. 12-15. 
Kim B., Hans og Lotte benyttede timerne til fore-
faldende arbejde.   

 
Våddragter 
Formand Lotte skyllede våddragterne. Når de er 
tørre, vil de blive lagt til side og fremover kun 
blive udleveret til personligt brug af de nye kursi-
ster under instruktionsforløbet og altså ikke læn-
gere til medlemsbrug, da vi betragter dem som 
personligt udstyr. 
 
Grillaften 
Ligesom den planlagte jubilæumsfest i juli måtte 
vi desværre også aflyse grillaftenen på grund af 
corona situationen. Vi håber at situationen snart 
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vil ændre sig, for det er ødelæggende for den so-
ciale sammenhæng i klubben, når vi ikke kan mø-
des i festligt lag. 
 
Instruktør uddannelse d. 4.-6. oktober 
Pia Frost og Michael Jensen har sammen med 8 
roere fra de andre bornholmske klubber deltaget i 
DGI’s klubinstruktørkursus i Hammerhavn, så nu 
er vi ved at være dækket ind med instruktører. Vi 
overvejer om vi skal lægge instruktionen om, gøre 
den kortere, mere intensiv og måske på et andet 
tidspunkt af sæsonen. 

 
Shelterprojekt II 
Kajakklubberne har påbegyndt næste shelterpro-
jekt. Samarbejdsgruppen har fundet frem til et 
dusin muligheder, som vi kan arbejde videre med, 
og kommunen har nikket ja til at ville samarbejde 
med og facilitere gruppen på samme vilkår som 
sidst. Vi håber dermed at færdiggøre den overord-
nede vision om et sammenhængende net af primi-
tive overnatningsmuligheder hele vejen rundt om 
Bornholm. Vi regner med en tidshorisont på 3 år. 
 
Nexø Strandpark 
Isabella Marckmann Hansen, som er den nye pro-
jektleder af områdefornyelsen i Nexø, er ved at 
oprette et byværksted i Inhouse’s lokaler. Visio-
nen er, at det skal være et fysisk mødested, hvor al 
information om områdefornyelsen, indsatsområ-
der, arbejdsgrupper osv. skal stå beskrevet på en 
overskuelig måde. Mennesker skal kunne komme 
her og se, hvad der sker i byen, hvem der arbejder 
med hvad og hvad man kan bidrage til og hvor-
dan, samt forstå hvorfor vi ikke bare går i gang 
med at bygge i morgen! Derudover skal det være 
et sted, som foreninger, der arbejder med udvik-

ling af by og erhverv, kan mødes internt og på 
tværs af grupper. Isabella ønsker at gøre område-
fornyelsen i Nexø forståelig og overskuelig og 
skabe grobund for kommunikation på tværs af 
foreninger, arbejdsgrupper og mennesker. Der er 
foreløbig planlagt åbningsdage torsdag og fredag i 
efterårsferien. Begge dage 12-1730. Herefter vil 
der være åbent hver torsdag samme tid. 
 
Nye havnefaciliteter rundt omkring på øen 
Så er den nye flydebro i Svaneke havn endelig 
blevet søsat og er nu færdigmonteret og taget i 
brug. Havneforeningen i Vigehavn får flere og 
flere medlemmer, som ror kajak. De har derfor 
planer om at etablere en smal flyde- eller gangbro 
ved slæbestedet. Flådeselskabet Atlanten i Nørre-
sand arbejder fortsat på en flyde- eller gangbro. 
Tejn borgerforening er også i fuld gang med en 
kajakbro og to sheltere, og sådan sker der hele 
tiden positive ting for vores sport. Vi glæder os! 

  
En utilsigtet hændelse 
Vi fortæller jo gerne om alle de dejlige ture og 
positive oplevelser vi har haft i kajakken, men nok 
så vigtigt er det jo at høre om de gange, hvor vi er 
blevet bragt ud af balance og kontrol. Her fortæl-
ler et af vores medlemmer om et lille uheld. 
”Jeg havde en lille tur i bølgerne her den anden 
dag, som endte med at jeg væltede, knaldede pa-
gajen i ansigtet og fik trykket et ribben – så har 
jeg prøvet det med. Jeg sejlede fra Sose til Boder-
ne. Der var pænt høje bølger og derfor en vold-
som brænding ved sandbankerne. Jeg forsøgte at 
holde mig pænt lang ude, fri af brækkende bølger, 
men var lidt udfordret i forhold til at skulle holde 
opmærksomhed på både de næste bølger, holde 
retningen og holde mig fri af brændingen. Det var 
der, det smuttede for mig – pludselig var jeg 
kommer for langt ind og en bølge brækkede under 
mig. Jeg er stolt over at jeg reagerede som jeg har 
lært – lænede mig fremover, trak skørtet af og 



kom ud af kajakken. Selv sagt var jeg på ret lavt 
vand så jeg kunne gå ind på stranden med kajak-
ken, men jeg blev skubbet noget rundt af de store 
bølger. Jeg tror jeg ramte pagajen da jeg faldt og 
trykkede ribbenet, da jeg blev skubbet ind over 
kajakken af en bølge – jeg ved det ikke præcist, 
opdagede det først da jeg sad og var faldet lidt til 
ro igen. Bortset fra lidt ømhed omkring ribbenet 
har jeg heldigvis ingen men efter turen.” 
 
Ja, selv i situationer med skærpet opmærksomhed 
kan havet ind imellem komme bag på en. 
 
Til sidst en lille hilsen fra vores (pt. i den grad 
oversøiske) medlem Katinka Skovgaard i Sisi-
miut: 
 
”Rasmus og jeg nyder det heroppe. Vi har både 2 
snescootere, et hundespand med 15 hunde og har 
her til sommer fået en lille båd. Vi elsker at kom-
me ud i naturen både sommer og vinter, hvor vi 
tager på snescooterture, hundeslædeture, vandre-
ture, går på jagt og fisker. Vi var netop i weeken-
den på rensdyr jagt, hvor jeg skød en fin ung han” 
 

 
 

 

Kalenderen 
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Hver torsdag OBS! Fælles roaften er ryk-
 ket ½ time frem til kl.1630 – 
 1930. Thomas vil  være tur- 
 leder indtil standerstrygnin-
 gen. Mød op i god  tid, så du 
 er klar til afgang kl. 1630. 
 
Torsdag d. 1. Netværksmøde i DGI kl. 18-
 2030 i multihuset i Hammer-
 havn. 
 
Mandag d. 12. Svømning i Rønne Svømme-
 hal starter. Alle ønsker er 
 blevet tilgodeset. Bemærk de 
 ændrede tider i skoleferierne. 
 (første gang d. 12. kl. 18-19) 
 Se tiderne på hjemmesiden. 
 
Lø/sø d. 17./18. Klubtur til andre kyststræk-
 ninger kl. 9-16. 
 
Onsdag d. 28. Bestyrelsesmøde kl. 16 
 
Lørdag d. 31. Standerstrygning kl. 14 
 

November 
 
Søndag d. 15. Fællestræning/kajakleg i 
 Rønne svømmehal kl. 15-18 
 

December 
 
Lørdag d. 5 Julefrokost kl. 17 – måske? 
 
Søndag d. 6. Fællestræning/kajakleg i 
 Rønne svømmehal kl. 15-18 
 
PS Vi får 2 overnattende gæster 
 i klubhuset natten mellem 
 tirsdag og onsdag i uge 42. 
 


