
 
 
Sæsonen går på hæld, men vandet er stadig lunt, 
og hvis du kigger på vejrprognoserne, er der fort-
sat dage med muligheder for gode ture.  
 
Fælles tur d. 15. eller 16. september kl. 9-16 
Benyt dig af chancen til årets næstsidste fælles 
tur. Tilmelding til nielskajak@gmail.com.  
 
Roaften 
Fra og med torsdag d. 13. september rykker vi 
roaftenen frem med en halv time pga. den svin-
dende dagslængde. Altså start 16.30. 
 
Svømning 
Mandag d. 1. oktober starter svømningen igen - 
som sædvanlig kl. 19-20 og efterfølgende kaffe-
hygge i foyeren for dem, der har lyst. Aktive såvel 
som støttemedlemmer kan deltage. Prisen er som 
sidste år 450 kr., selvom vi har udvidet sæsonen 
med oktober måned. Beløbet bedes indsættes på 
klubbens konto i Nordea Bank reg.nr. 0654 Kon-
to: 6545737505 senest 1. november. Husk at an-
give navn. 
 
Åbent hus d. lørdag d. 8. kl. 12-15 
Der var ingen henvendelser til åbent hus, men det 
gør ikke noget, da vi allerede har overtegnet hol-
det til næste forår med 12 interesserede. Niels, 
Thomas og Hans fik til gengæld lavet lidt prakti-
ske ting i huset. 
 
Rojournal 
Listen over afstande er opmålt som ”en gylden 
middelvej” på Google Earth. Den er således ikke 
opmålt inden om alle skær eller fra pynt til pynt, 
men som en rute tæt på kysten. Da flere og flere 
benytter GPS, er nogle blevet i tvivl om, hvorvidt 
de kan skrive GPS’ens resultat på, selvom den 
viser mere end listen over afstande, og ja, det må 
man selvfølgelig. Afstandslisten er vejledende. 
Formålet med journalen er primært sikkerhed, og 
sekundært har det samlede antal roede kilometer 
en betydning for antallet af aktivitetstimer og har 
dermed også indflydelse på kommunens lokaletil-
skud: 
 
Uanset om du bruger listen, kortet, eller en kom-
bination af begge eller GPS, skal du runde op eller 
ned til nærmeste hele eller halve kilometer. 

 
 

Kalender 2018 
 
Fast roaften hver torsdag kl. 16.30 indtil stander-
strygningen, hvis vejret tillader det.  

 
September 

 
Tirsdag d. 11. Byggemøde i sheltergruppen 
Lø/sø d. 15./16. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 

Oktober 
 
Svømning hver mandag kl. 19-20 til og med april 
 
Lø/sø d. 13./14. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 
Søndag d. 28. Standerstrygning kl. 14-16 
 

November 
 
Søndag d. 11. Kajakleg i Rønne svømmehal 
 kl. 15-18 med de 3 andre 
 klubber 
 

December 
 
Lørdag d. 1. Julefrokost kl. 17 
 
Søndag d. 9. Kajakleg i Rønne svømmehal 
 kl. 15-18 med de 3 andre 
 klubber 
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