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Forårs kajaktræf 7.- 10. juni 2018
Hullehavn Camping * Svaneke

Rundt om Bornholm på den sikre måde - i dagene 7. - 10. juni 2018
Efter 5 år med Seachallenge Bornholm som Rønne Roklub afviklede og nu 5 år
med Bornholm rundt, må vi medgive flere af jer deltagere, at tiden er løbet fra
stævneformen efter i alt 10 års forløb, hvor det kun er lykkedes et fåtal at nå
hele vejen rundt 2 gange.
Jeg har derfor fravalgt mit første stævne ”Bornholm rundt i havkajak” og satser
på at give jer deltagere en mere sikker og bedre oplevelse med udgangspunkt fra en fælles base i Hullehavn Camping, lige ved stranden og Svaneke.
Her er der allerede reserveret teltplads til alle i ”Gryden”.
Hullehavn Camping ligger kun ca. 500 m fra Svaneke hvor der er liv og glade
dage på de 3 spisesteder og flere specialbutikker. Selv om du er nær byen, er
der – bortset fra Nattergalens livlige fløjten - stille og roligt på pladsen.
Hver morgen drager vi ud til de bedste rofarvande enten direkte i kajakken fra
Hullehavn eller kører til Hammerhavnen, Dueodde, Balka og/eller Gudhjem afhængig af vejret og jeres ønsker om oplevelser i fladt vand og/eller bølger lange hvide sandstrande eller skærgård og klippehuler.
De meget erfarne kan ved magsvejr ro en dagtur til ChristiansØ (direkte 2x18
km ca. 43 km i alt med ture rundt om skærene).
Læs mere om de mange muligheder i denne folder så du er forberedt ved
fremmødet til vores skippermøder.

Velkommen til Danmarks bedste rofarvand og 4 fornøjelige rodage, hvor
denne besætning vil tage imod dig (alfabetisk nævnt).
Anne-Mette Hansen, Paddle Bornholm og roguide
Bente Jørgensen, roguide
Hans Ketil, roguide
Kim Tjørnstrøm, roguide
Lotte Grage, roguide
Marie Louise Jørgensen, roguide
Steen Paldan
Stævneleder
steen@paldan.dk
T. 4014 4995 bedst efter 19:00
SMS besvares ikke, skriv en mail

Tilbud om valgfri roture
Roturene afvikles i forhold til vejrliget og efter hvad deltagerne måtte ønske.
Der kan sagtens afvikles 2 forskellige ture på samme tid, f.eks. en ”læ-rotur”
for de der ikke kan lide bølger – og en hvor man opsøger bølgerne.
Onsdag aften ser vi på vejrudsigten og offentliggør vores forslag når I møder
torsdag morgen i Hullehavn Camping.
Fast program torsdag den 7. juni (frivillig deltagelse).
Kl. 09:00 Velkomst og skippermøde. (Skippermøde hver dag, tid følger).
Kl. 18:00 kommer naturvejleder Jens Kofoed fra Natur Bornholm og
fortæller om Bornholms natur specielt Nattergalen og sine "sommervenner" mågerne Mogens og kone, der hvert forår vender tilbage til ejendommen. Jeg lover det bliver sjovt og spændende - og på Bornholmsk!
Vælg mellem følgende forslag til roture.

Med Anne og Lotte på havet
Alle ture starter i Hullehavn kl. 10:00. Vi planlægger turene til en varighed af
ca. 5 timer. Distancen afhænger af vejret, og der indlægges flere pauser, med
tid til at bade, fotografere, spise frokost og drikke kaffe.
Vi ror meget kystnært, i et langsomt tempo og går i land ved strande,
klippekyst og små havne.
Mindre øvede roere kan forvente omsorg, vejledning, hensyn og tid til at
udfordre sig selv i nye omgivelser.
Vi, Anne-Mette og Lotte glæder os til at være sammen med jer på havet.
Medbring: Mad og drikke til hele turen.
Rotilbud 1 * Hammerhavn - Vang og Hammerhavn – Kampeløkken
Bilafstand til Hammehavn (Sæne havn) 35 km og ca. 45 min kørsel fra
Hullehavn.
Mødetid: 09:30 på Hammerhavnen, afg. Hullehavn senest 8:30
Medbring: Heldagstur, forplejning (penge) og skiftetøj efter behov.
Faciliteter: Nye toiletter (og bad) samt en velassorteret kiosk med sund mad.
Vi begynder og slutter på sandstrand i Hammerhavnen.

Oplevelser: I pålandsvind er Hammeren "stedet" hvor man får store bølger og
udfordrende refleksø. Alletiders øveplads for de der vil have det vildt! Som
deltagerne siger, ”hvorfor rejse til Wales når vi har Hammeren”?
I fladt vand ror vi ind i ”Våde ovn”, rundt om ”Kamelhovederne”, ind i ”Tørre
ovn”, under Hammershus ruin forbi ”Pissebækvandfaldet” og holder pause
enten i Vang havn hvor der er Cafe eller i Lagunen på Vang Pieren.
Distance: Ca. 9 km ialt.
Om eftermiddagen fortsætter vi nord om Hammerknuden: Forbi Salomons
Kapel, Hammerodde fyr og Hammerknuden til Osandbugten (Sandvig strand),
Sandvig havn (iskiosk og toiletter) videre til Kampeløkken havn og ser bl.a.
”Domen” der er bygget til Folkemødet.
Distance: Op til 13 km.
Dagens samlede distance ca. 22 km.
Familien kan benytte rundtursbåde lang klippekysten og besøge det nye
Hammershus udstillingscenter, medens du ror kajak.
Rotilbud 2 * Hullehavn – Snogebæk – Dueodde * Heldagstur
Mødetid: 09:00 i Hullehavn.
Der kan også vælges en trailertur til Snogebæk og startes/sluttes derfra.
Mulighederne er legio.
Faciliteter: I Snogebæk (og 2 steder på Balka strand) er der toiletter.
Opleves: Medens nattergalene fløjter, ror vi mod syd langs ”skærgården” ned
forbi Nexø, hvor landskabet skifter fra klipper til verdens fineste sand.
Vi ror tæt på Balka strand til Snogebæk, hvor vi holder en times pause før vi
eventuelt ror ud til Dueodde, hvor bølgerne kan være en udfordring.
I Snogebæk er der bageri, røgeri, Kjærstrup chokolade, Boysen is, Brugs, cafe,
2 offentlige toiletter mm.
Medbring: Forplejning (penge) badetøj og skiftetøj efter behov.
Distancer fra Hullehavn: Aarsdale 4 km x 2 = 8 km
Nexø Kajakklub 10 km x 2 = 20 km
Netto Nexø 14 km x 2 = 28 km
Snogebæk 16 km x 2 = 32 km
Dueodde 22 km x 2 = 44 km.

Rotilbud 3 Nattergaletur * Hullehavn – Pærehavn (nord for Nexø) * Nattur
Mødetid: 21:00 i Hullehavn – med hvidt lys på agterdækket.
Opleves: Medens måger og andre fugle ”er ved at stikke piben ind” og lader
nattergalene fløjte i fred, ror vi mod syd langs ”skærgården” ned til
”Pærehavn”, som er en naturhavn der ikke kan findes på kort. Her vender vi
næsen hjem igen og håber på skyfrit vejr og klar måneskin i den lyse
sommernat. Gennemføres kun ved havblik da bølgeskvulp forstyrrer
lydindtrykket.
Medbring: Hvidt lys på kajak og varmt kajaktøj, natten kan være kold.
Distance: Pærehavn 7,5 km x 2 = 15 km.
Rotur 4 * Bølgeleg * Vi kører derhen hvor bølgerne er.
Kan afvikles samtidig med, at andre ror i roligere farvand.
Afhængig af vind og bølger køres der til de kystafsnit hvor der kan surfes og
leges i bølgerne – tag gerne en hjelm med. Det kan f.eks. være en tur til
Dueodde's lange hvide sandstrand eller Hammerknuden, hvor bølgerne kan
blive så store og gode, at en deltager engang sagde:
”Med de bølger I har på Bornholm, er det unødvendigt at rejse til Wales”.

Rotilbud 5 * Melsted – Christiansø * Kun for fuldbefarne og stærke roere
Heldagstur, gennemføres med vind op til max. 4 ms.
Afgang: Kl. 9:00 fra Melsted ved Gudhjem.
Distance: 2 x 18 km + rundtur om Tat og øerne, i alt ca. 42 km.
Der kan spises på kroen eller medbring selv alt til dagen. Købmand forefindes.
Efter 1½ times pause hvor vi også går en tur rundt på øerne vender vi stævnen
tilbage mod Bornholm.
Medbring: Alle skal være iklædt tørdragt og medbringe kompas, pagajflyder,
bugserreb, pumpe og telefon. Hertil gerne GPS og VHF-radio og håndblus.

Rotilbud 6 * ”Skærgårdstur” fra Gudhjem mod Bådsted eller Bølshavn
Begge ture starter fra Melsted SØ for Gudhjem.
Det er vind, bølger og flertallet af deltagerne der afgør hvilken vej vi skal ro.

Mod Bådsted (NV for Gudhjem) ca. 18 km i alt.
Vi kommer ind i Salenebugten og fortsætter langs de stejle klipper ved
Helligdommen under Bornholms Kunstmuseum videre mod den lille hyggelige
strand, hvor vi holder spisepause inden roturen går tilbage til Gudhjem.
Mod Bølshavn (NV for Svaneke) ca. 18 km i alt.
Vi ror forbi ”Melsted Badehotel” kendt fra flere TV-udsendelser. Videre mod
Randkløve Skår, forbi ”Haralds havn”, et lille undseeligt landgangssted der
ligger så øde og ”usynligt”, at det under II Verdenskrig blev brugt til at
smugle våben og flygtninge til/fra Sverige.
Vi spiser medbragt mad i Bølshavn hvor der er en lille havn med toiletter, men
ingen butikker, så du skal selv have alt med inkl. vand.
Forplejning for begge ture: Der er ingen kiosker/forretninger på turene, så
du skal selv have alt med inkl. vand.
Hvis vi starter tidligt, kan vi nå begge ture på samme dag i alt 36 km
GENERELT for alle dage.
Det er ønskeligt med tilmelding til morgendagens roture kl. ca. 18:00 dagen
før. Turene gennemføres ved mindst 10 deltagere. HUSK SOLCREMEN.
Der er uanede ro muligheder hvis vi benytter kajaktrailerne. Vi kan f.eks.
blive sat af i Sandvig og ro tilbage til Hullehavn o.s.v. Det er kun chauffører,
vind, bølger, dine evner og kræfter - og fantasien, der sætter grænserne!
Forslag modtages med glæde.

Lodtrækning
Til det sidste skippermøde (evaluering) om
søndagen, trækker vi lod blandt tilstedeværende
deltagerne om 10 gavekort á 100 kr. fra Kano & Kajak
Butikken i Søborg. www.kajak.dk

Vel mødt til Forårets havkajaktræf på Bornholm
steen@paldan.dk * Tlf. 4014 4995 * SMS besvares ikke
Stævnet hører under Tejn Idræts Forening og overskud går til TIF’s
ungdomsarbejde herunder nye tiltag som E-sport og Action Idræt.

Oversigtskort

Markerer de i folderen nævnte steder.
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Workshops i samarbejde med PaddleBornholm.dk
Se mulighederne allerede nu på Anne-Mette’s
hjemmeside og forudbestil gerne her:
Paddlebornholm.dk

