
 

Rønne svømmehal 

Fredag d. 14. oktober 1977 blev Rønne svømme-

hal indviet efter en længere årrække med planlæg-

ning og 4.200 protestunderskrivere. Prisen var 7,5 

millioner. I 2026-27 kan svømmehallen ikke læn-

gere driftes økonomisk forsvarligt, fordi den er 

udslidt. Der har allerede nu været nogle år med 

ekstraordinære udgifter for at holde sammen på 

svømmehallen. Det er altså en snart 50-årig dame, 

der har været til glæde for rigtig mange, men som 

nu synger på sidste vers. Når den tredje og sidste 

workshop om et nyt vandkulturhus på Nørrekås 

holdes i uge 39, vil arkitekterne fra KHR Ar-

chitecture i København præsentere to scenarier 

for, hvordan en afløser for Rønne Svømmehal kan 

komme til at se ud. 

 

Operation sømærkning 

 

Hvert år bruger Søværnets Operative Kommando 

(SOK) tid og penge på at lede efter mennesker, 

der ikke er blevet væk. Når nogen spotter en her-

reløs båd, kajak eller surfbræt, opstår der en natur-

lig frygt for, at der er sket en ulykke, og at ejer-

manden er druknet. Du opfordres derfor til at sæt-

te ovenstående mærkat i dit cockpit. Udfyld mær-

katet med en vandfast pen, så kan den, der finder 

kajakken hurtigt afgøre, om du er savnet og dit liv 

derfor kan være i fare, eller om du bare vil være 

rigtig glad for at få dit udstyr tilbage. 

 

Vi fik for nogle år siden et antal mærkater, men de 

er nu brugt. Vi har derfor bestilt 50 nye. Så kan 

de, der mangler, blive afmærket, og du kan udskif-

te dit, hvis det trænger. Mærkaterne og en vand 

fast pen er lagt frem på i klubstuen. 

 

Nexø Vildtreservat 

Af hensyn til de nye medlemmer, som er uddannet 

andre steder, vedhæfter vi information om fred-

ningen ved fuglereservatet lige syd for Nexø havn. 

 

Turberetning 

Kim Bentsen har været en tur på Gudenåen. Vi 

vedhæfter hans fine beretning til inspiration. 

 

Fællesturen søndag d. 26. september. 

Turen foregik på fladt vand i bragende sol og 

sommertemperaturer. Hvor heldig kan man være 

her på grænsen til oktober? 9 medlemmer roede 

fra Hasle til Vang pier, hvor der blevet badet og 

indtaget frokost. Tilbageturen blev afsluttet med 

en havnerundfart gennem kanalen. I alt 17 km. 

 

 

 

 

Svømning starter mandag d. 4. oktober kl. 19-20. 

Holdet er fuldtegnet, og der blev desværre kun 

plads til 2 støttemedlemmer. 

 

September 2021 

23. årgang 

Nr. 208 

medlem af 

Afgang fra Hasle havn og frokost pause i Vang 

pier 

 



SUP board i Nexø 

Vi har fået DGI midler 

til at indkøbe 3 boards 

med tilbehør, så det vil 

snart blive et tilbud i 

klubben. 

 

 

 

 

 

Redningsøvelser 

Ifølge de nye regler 

skal alle aktive med-

lemmer hvert år vise 

makkerredning og 

selvredning. Det skal 

øves og godkendes 

inden d. 1. juni. Vi opfordrer jer derfor til at øve 

redningsøvelser på en eller flere af de 5 søndage 

med kajakleg i svømmehallen. Alternativt kan 

øvelserne gennemføres med et andet klubmedlem 

og meddeles bestyrelsen. De der har fået godkendt 

redningsøvelse af bestyrelsen skrives på en liste i 

klubhuset. Har et medlem ikke øvet sine rednings-

øvelser og dermed ikke er blevet godkendt af be-

styrelsen, kan han/hun udelukkes fra klubture af 

turlederen. 

 

Instruktion 2022 

Vi satser på, at corona restriktionerne nu er en 

saga blot og at vi igen kan gennemføre instruktion 

for nye medlemmer. Der er i øjeblikket en hånd-

fuld interesserede, og der kommer måske flere til i 

forbindelse med vores åbent hus arrangement.  

 

Kalender 

 

Oktober 

 

Hver mandag Svømmesæsonen i Rønne 

kl. 19-20 svømmehal starter. 

 Første gang d. 4. oktober 

 Sidste gang d. 25. april 

 

Hver torsdag Fælles roaften kl. 16 – 19  

 

Lørdag d. 2. Åbent hus kl. 12-15 

 

Lø/sø d. 23/24. Klubtur kl. 9-16 

Tilmelding til Niels Jørgen-

sen nielskajak@gmail.com 

 

Søndag d. 31. Standerstrygning kl. 14-16. 

 

November 

 

Søndag d.14. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 med de 3 andre 

 klubber. Vi mødes i klubben 

 kl. 14 og pakker traileren. 

Tilbuddet er gratis men 

 kun for aktive medlemmer. 

 

Tirsdag d.16. Instruktørmøde kl. 17 

 

December 

 

Lørdag d. 4. Julefrokost kl. 17-? 

 

 

Søndag d. 12. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

Januar 

 

Søndag d. 16. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

Februar 

 

Søndag d.13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

Marts 

 

Søndag d.13. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18 

 

April 

 

Lørdag d. 23. Redningsøvelser med de nye 

Svællinger i Rønne svømme-

hal 

mailto:nielskajak@gmail.com

