
 

Solopgangstur lørdag d. 20. august 

Vi var tre mand høj – Michael, Niels og Pia - der 

drog ud fra klubhuset kl. 5.00 lørdag morgen med 

retning mod Bølshavn, hvor kajakkerne blev sat i 

vandet i morgenskumringen lidt i kl. 6.00. 

 

Det blev nu ærlig talt ikke til meget med den sol-

opgang, da det var svært overskyet den morgen. 

Det lysnede dog trods alt stille og roligt, mens vi i 

festlig bølgegang roede syd over mod Svaneke – 

første stop på turen. 

 

Det er klart at der på en solopgangstur hører bas-

ser til morgenkaffen. Vi var lidt hurtige om at nå 

Svaneke og måtte vente på at bageren åbnede kl. 

7.30. 

Det var dog lunt og dejligt vejr, vi fik oven i købet 

et lille glimt af solen – og basserne var værd at 

vente på. Vi fandt et hjørne i det flotte saunaom-

råde hvor vi kunne nyde kaffen med nik til de fri-

ske morgenbadere. 

 

Fra Svaneke gik det videre mod Nexø i noget mil-

dere bølger. Ved Pærehavn mødte vi to klubmed-

lemmer som havde lagt ud fra klubben i, hvad der 

nok må betegnes som mere menneskelig tid. 

 

Kl. 10.00 kunne vi trække kajakkerne på land for-

an klubhuset og sige tak for en dejlig solopgangs-

tur. 

 

 

 

 

Nyt grej 

Kim Bentsen har været ovre og har hjembragt 

vores nye grej: 

 

1 Zegul Reval Midi PE 515cm m. skeg 

1 Aquabound pagaj, delbar, 215cm 

2 Kokatat Aries veste str. XL/XXL 

4  ditto                        str. M/L 

4 Seals Inlander skørt str. 2.2 (passer til store 

cockpits) 

 

Alle skørter er nu mærket med et 4-tal eller 5-tal 

alt efter størrelse. Så skulle det være nemmere at 

finde det, der passer til kajakken. 

 

September 2022 

24. årgang 

Nr. 219 

medlem af 

Det nybagte morgenbrød fra Svaneke bageren 

nydes med havudsigt fra den nye sauna 



Nye svaner 

Jon, Jens og Mike har nu alle roet de 60 km og er 

dermed frigivet. Derudover er Mikes søster Su-

sanne Grønbeck Dam blevet medlem. Hun er tid-

ligere uddannet i Risskov Roklub. Til gengæld har 

Gabriella forladt os, da hun skal i praktik i Lon-

don. 

 

Grilaftenen 

Det ville være synd at sige, at aftenen blev det 

store tilløbsstykke, men det blev en hyggelig aften 

i et lille sluttet selskab, som fik vendt verdenssitu-

ationen. 

 

Svømning og kajaktræning 

Niels har udsendt information om vinterens 

svømning. Husk at melde dig til senest 11. sep-

tember, hvis du vil deltage. 

 

Som sædvanligt har vi booket tid i Rønne svøm-

mehal 5 søndage kl. 15-18 til kajaktræning sam-

men med de andre klubber. Her kan du træne de 

årlige obligatoriske øvelser bortset fra bugsering. 

Tilbuddet er gratis. Datoerne er 13/11, 11/12, 8/1, 

5/2 og 5/3. 

 

P-skilt 

Og så kan jeg i øvrigt fortælle, at det nye P-

forbudt skilt mellem portene, som blev omtalt i 

sidste nummer, selvfølgelig er anskaffet på fuld 

lovlig vis. Det var jeg heller ikke i tvivl om, men 

min lidt dumsmarte bemærkning sidst kunne må-

ske tolkes anderledes. Det kan jeg kun beklage. 

 

Fællestur lørdag d. 17-9-22 

Vi var 9 der stævnede ud mod Hullehavn på en 

høj klar dag med let vind fra NV og til tider pæne 

dønninger fra NØ. Vi var forbavsende gode til at 

holde sammen og vente på hinanden:-) I Årsdale 

var der havmøde, hvor vi blev enige om at gå til 

NØ passagen og se på forholdene op til Hullehavn 

- det så godt nok ud - dog var Karin gået ind i 

Grisby - så vi rundende lige Hullehavnen, hvor 

nogle tog en tissepause, inden vi tog tilbage til 

Grisby og Karin og spiste frokost på Molen. Der 

er råddenskab i vandet på molens sydside og en 

stor bræmme af dejlig tang, som Niels trak sin 

kajak op på med det resultat at han sank i til knæ-

ene og faldt på rø…, og jeg skulle hilse og sige, at 

det er vanskeligt at komme op af den suppedas - 

men til megen moro for alle tilskuere var det nok. 

Hjemturen gik med duvende bølger og rygvind og 

igen med gode snakke 2 og 2. 

Vores egen mole er også vanskelig med lavt vand 

og tang - men med opmærksomhed kan man 

komme ind uden at støde på sten. 

Karin tog nogle fine billeder fra Grisby. 

Niels 

 

 

Kalenderen 

 

September 

 

Roaften hver torsdag kl. 17 - 20 resten af måneden 

OBS! Fra torsdag fremrykkes tiden til kl. 16-19  

 

Lørdag d. 24. Arbejdsdag fra kl. 9. Til fro-

kost griller klubben pølser og 

brød og køber drikkelse. Fra 

kl. 12-15 er der samtidig 

åbent hus for interesserede.  

 

Oktober 

 

Roaften hver torsdag kl. 16 - 19 

 

Mandag d. 3. Den nye svømmesæson star-

ter. Hver mandag kl. 19-20 

 

Lø/sø d. 15./16. Sidste klubtur kl. 9-16 

 

Søndag d. 30. Standerstrygning kl. 14 

 

Pause i Grisby når den er smukkest 


