REFERAT FRA ÅRLIGT MØDE I NORDJYSK HAVKAJAK SAMRÅD 30. OKTOBER 2014
Hej Alle
Tak for et godt møde og tak til Gjøl for de gode rammer.

Hermed referat at det årlige møde i Nordjysk Havkajak Samråd.
Mødetid og sted:
Torsdag d. 30. oktober 2014 fra kl. 19 til ca. kl. 22 i Gjøl Ro- & Kajakklub, Gjøl Havn 9, Gjøl, 9440
Aabybro.
Deltagere:
Tilstedeværende var repræsentanter for havkajakroerne i:
 BTI Havkajak Tversted
Poul Vilstrup, Birgitte Nielsen, Bent
Skjoldborg & Susanne Kim Holm Bisgaard.
 Frederikshavn Kajakklub
Carsten Jensen.
 Gjøl Ro & Kajakklub
Allan Brühl Andersen & Flemming Eriksen.
 Hals Ro- og Kajakklub
Steen Sømod.
 Havkajak Team Nord
Jan Malinsky, og Jacob Jensen & Kristian
Balslev.
 Hou Kajakklub
Gert Bach & Jørn
Jensen.
 Kano- og Kajakklubben Limfjorden
Henrik Rudkjøbing, Lars Mikkelsen & Jens
Winther.
 Løgstør Roklub
Jørgen Birk & Per Clausen.
 Mariager Kajakklub
Klaus Hymøller.
 OnAdventure & Aalborg Vandcenter
Tue Brems Olesen.
 Skagen Havkajakklub
Michael Thaarup.
 DGI Nordjylland
Lars Jørgensen.
Der savnedes repræsentanter for havkajakroerne i :
 Aalborg Kajakklub
 Hobro Ro & Kajakklub
 Nibe Roklub
Afbud fra Thomas Carlslund.
Dagsorden
Mødet var indkaldt og blev styret af Jan Malinsky. Gjøl Ro- & Kajakklub havde lagt lokaler til og
stod for kaffe og kage. Jan Malinsky lavede en kort indledning omkring formålet med samlingen og
den valgte dagsorden.
Samrådet blev dannet af havkajakroere på et tidspunkt hvor havkajakroning i de fleste klubber var
en lille niece. Klubberne var typisk medlem af DKF og klub aktiviteterne drejede sig om kaproning
og stævner. Det gav derfor mening at de havkajak interesserede samlede sig på tværs af klubberne
for at skabe nogle havkajakaktiviteter i Nordjylland.
Siden er der sket meget i Nordjylland. Havkajakroning er ikke længere en niece i klubberne. Flere
egentlige havkajakklubber er opstået og DGI Nordjylland har oprettet en havkajakgruppe som har
sat skub i kursusaktiviteten i Nordjylland.

Så udbuddet i de enkelte klubber og i forbundne dækker efterhånden en stor del af det behov for
aktivitet den enkelte havkajakroer har. Det afspejler sig i, at der ikke længere er samme behov for
de arrangementer, som før var grundlaget for netværket havkajaknord.
Derfor er omdrejningspunktet i dagsordenen i dag – hvad er det for aktivitet vi laver i klubberne? –
er der behov yderligere fælles aktivitet?
1. Nordjysk Havkajak Samråd
Formål, opgaver og sammensætning.
 Nordjysk Havkajak Samråd er en uformel gruppe af havkajakinteresserede, hvis mål det er
at skabe et havkajak netværk i Nordjylland.
 Samarbejdet er indtil videre tilrettelagt på et årligt møde, hvor de overordnede
retningslinjer for det fælles samarbejde aftales.
 Nordjysk Havkajak Samråd består af repræsentanter for havkajakroere fra de nordjyske
kajakklubber, samt DGI Nordjylland.
 Medlemmer i Nordjysk Havkajak Samråd er selvsupplerende, da det står ethvert af rådet
medlemmer frit for, at invitere nye havkajak ildsjæle med til det årlige møde.
 Nordjysk Havkajak Samråd anvender www.havkajaknord.dk som platform for netværket.
Der er blandt medlemmerne af Nordjysk Havkajak Samråd udpeget en række
kontaktpersoner, som varetager tilmeldingen af roere til www.havkajaknord.dk.
2. www.havkajaknord.dk
Hvem ”må” være med – geografisk / færdigheder / organisation.
 Medlemskab opnås gennem kontaktpersonerne, som har vide beføjelser til at godkende
medlemmer.
 Status er at www.havkajaknord.dk består af 203 romakkere fra 14 nordjyske klubber.
Tilgangen af romakkere i 2014 har været 53. Facebookgruppen havkajaknord har 64
medlemmer.
3. Havkajakroere i Nordjylland - klub
Alle klubberne blev vendt og der blev fortalt om medlemstal, kurser, ture og andre
arrangementer. Klubbernes forskelligheder, nye, gamle, store og små afspejlede sig i de
udfordringer de står over for. Poul Vilstrup kom med et spændende indlæg om opstarten af
den nye klub i Tversted - BTI Havkajak Tversted. Generelt blev der fortalt om god aktivitet og
interesse for havkajakroning i hele landsdelen.
4. Havkajakroere – havkajaknord / DGI / m.m.
Lars Jørgensen fra DGI Nordjylland lagde ud med at fortælle om arbejdet i havkajakgruppen og
de planer der var for fremtiden. Aktiviteterne kan ses på DGIs hjemmeside. Oprettelsen af
facebookgruppen DGI Nordjylland Havkajak har vist sig at være en god måde hurtig at formidle
information om DGIs Havkajak aktiviteter. Lars opfordrede til at havkajakroere holder sig
informeret om DGI aktiviteterne på facebook gruppen.
Behovet for Vis din klub arrangementer blev drøftet og trods enighed om at ideen er god, er
fakta at tilslutningen ikke har været overvældende. Steen Sømod fra Hals og Gert Bach fra Hou
havde et Vis din Klub arrangement i tankerne 2015. Det står selvfølgelig klubberne frit for at slå
et Vis din Klub arrangement op i løbet af året. Michael Thaarup udelukkede ikke at der kunne

komme en tur rundt om Grenen til sommer, ligesom Havkajak Team Nord nok også gentager
Vis din klub arrangementet med en Hirsholm tur.
Allan Brühl Andersen foreslog at klubberne i det omfang de havde lyst kunne åbne op for
gæster på deres normale rodage, når de alligevel havde fællesroning. Ideen faldt i god jord og
det vil blive undersøgt hvordan vi på www.havkajaknord.dk kan synliggøre muligheden.
Der var i 2014 kun få tilbud om deltagelse i fællesture på havkajaknord. Det blev nævnt at hvis
vi vil ændre på det, kræver det blot at hver af os åbner en enkelt af vores klubture for
romakkere fra havkajaknord. Det at lave og deltage i fælles ture er en god oplevelse for alle.
Men der er nu allerede masser af fælles arrangementer at se frem til:
 13. december vil Lars Jørgensen stå for en Lucia tur i Aalborg Havn. Turen går fra
Vandcenteret ind til selve havnen med forhåbentlig et stort antal fantasifuldt juleudsmykkede
havkajakker.
 20. december vil Carsten Jensen stå for en Midvintertur med nisserul. Turen går fra
Rønnerhavnen til Deget, hvor der skal nydes en tår kaffe i den friske vinter luft.
 22. januar vil Jan Malinsky afholde et møde i ”Kajak eventyrenes klub”, hvor vi i lighed med
sidste år skal underholdes af beretninger fra det virkelige havkajakliv til en god bid brød.
 Sidst i februar vil DGI afholde et stumpemarked i Nordkraft. Ved den lejlighed vil der være
rig mulighed for at komme af med overskydende grej og samt at berige sig med noget nyt
uundværligt udstyr.
 Formodentlig midt i maj omkring storbededagsferien vil Henrik Rudkjøbing igen i år slå en
Tour de Fur op, hvor der i behageligt selskab vil være mulighed for at se den smukke ø på
tætteste hold.
 5., 6. og 7. juni vil et helt nyt initiativ set dages lys når Henrik Rasmussen planer om at
afholde Nordjysk Havkajaktræf i Gjøl over 3 dage realiseres.
 19. juni arrangerer Carsten Jensen den årlige Midsommertur fra Gammel Skagen til
Frederikshavn. Turen på 50 km foregår fra solnedgang til solopgang.
 I juni eller august har Tue Brems Olesen planer om at afholde et Limfjord Race på 25 km.
fra Nibe til Ålborg. En god distance for dem der vil prøve kræfter og en smuk tur for den der vil
nyde dagen.
 4. august planlægger Steen Sømod en Vis din Klub dag i Hals. I den anledning vil sejlskibene
som deltager i Tall Ship Race passerer havnen, tæt forbi os som i havkajakker ligger i første
parket.
 14. – 16. august afholder DGI Limfjords Challange 2015 – en 3 dags tur på 110 km. rundt
om det smukke Mors med fuld forplejning og service niveauet i top.
5. Vendelbobåndet
Kampen om den Nørrejyske Ø står stadig åben, da ingen endnu har fuldført turen efter
reglerne. Seneste forsøg er Jan Malinsky der på tre dage nåede ca. 160 km af de over 500 km
som turen er. Rygtet vil vide at et erfarent havkajak ropar fra Gjøl overvejer at give sig i kast
med udfordringen i 2015.
6. Hjemmeside / Facebook
På baggrund af et forslag fra Lars Mikkelsen, vil det blive gjort muligt at framelde sig ture og
arrangementer efter tilmeldingsfristen.

7. Eventuelt.
Birgitte Nielsen efterlyste muligheden for at trække på eksterne instruktør kræfter til klubben.
Baggrunden var mange nye medlemmer og få erfarne roere i nystartede klubber som
situationen er i BTI Havkajak Tversted. Ressurcebanken i havkajaknord er oprettet med det
formål, men ellers var anbefalingen bare at spørge sig for i netværket.
8. Næste møde
Jan Malinsky indkalder til næste møde i efteråret 2015. Mødet vil blive afholdt i Hals Ro og
Kajakklub.

Vi ses
Mvh
Jan Malinsky

