
Referat fra Nordjysk Havkajak samråds 1. møde 12. oktober 2010 kl. 19:00 
i Frederikshavn Kajakklub. 
 
Deltagere: 
Gert Bach  Hou Kajakklub                                        gert.bach@mail.dk 
Henrik Rudkjøbing    Kano- og Kajakklubben Limfjorden  him.rudkjoebing@gmail.com 
Jan Malinsky  Frederikshavn Kajakklub                     Jan@malinsky.dk 
John Jørgensen Skagen Havkajakklub  
Katrine Rosenkrantz Balslev Frederikshavn Kajakklub                     rosenkrantz@3mail.dk 
Knud Erik Pedersen;               Frederikshavn Kajakklub                     knuderikp@mail.dk 
Kristian Rosenkrantz Balslev Frederikshavn Kajakklub                     balslev@aalbk.dk 
Michael Beck  Kano- og Kajakklubben Limfjorden        kollebubber@gmail.com 
Michael Thaarup Skagen Havkajakklub                           mthaarup@film.dk 
 
Afbud: 
Michael Harder Christensen Sæby Ro- og Kajakklub   megane@mail.dk 
Tom H. Christensen Aalborg Kajakklub  tom@ludensen.dk 
 
 
Det blev på mødet besluttet at arbejde på at havkajakroere fra de forskellige klubber skulle lære hinanden 
bedre at kende gennem fælles arrangementer. Derudover at samarbejde klubberne imellem med at lave 
fælles undervisning af instruktører og roere.  
 
”Vis din klub” arrangementer 
Der var enighed om at lave ”vis din klub” arrangementer, hvor hver klub inviterer de øvrige til et 
arrangement i deres rovand. Indholdet af arrangementet bestemmer klubben. Vi skulle gerne rundt i alle 
klubber i løbet af 2011.  
Følgende plan blev lagt for arrangementerne. 

 Frederikshavn Kajakklub 16. april 

 Skagen Kajakklub 7. maj 

 Hou Kajakklub 11. juni 

 Kano- og Kajakklubben Limfjorden 27. august 
Michael Harder Christensen og Tom H. Christensen fra Sæby Ro- og Kajakklub og Aalborg Kajakklub 
opfordres til at finde en dato hvor de har lyst til at afholde et arrangement.  
 
Fælleskajaktur 
Der var også enighed om at lave en fælles 2 dages kajaktur. Turen arrangeres som en social fællestur (ikke 
hard core) hvor alle kan være med også ikke roende supportere. Henrik Rudkøbing påtog sig at planlægge 
turen, som med udgangspunkt fra Hvalpsund vil gå til Fur.  

 Kajaktur til Fur 20. – 21. maj    
 
Pinsetræf 
Det blev foreslået at der kunne laves et Pinsetræf som klubberne på skift kunne afholde. Der var enighed 
om at arrangementet var en god ide, men at vi ville starte med de mindre ”Vis din klub” arrangementer 
inden vi gav os i kast med større projekter.   
 
EPP3 Færdigheds-og tekniktræning 
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Med henblik på at få uddannet EPP2 instruktører blev det besluttet at afholde fælles færdigheds og teknik 
træning på EPP3 niveau. Træningen vil blive afholdt i svømmehal en gang om måneden i vinterhalvåret. 
Senere påtænkes det at arrangerer en aflæggelse af EPP3 prøve.  Michael Beck påtog sig at undersøge 
muligheden for at leje Vendia-hallen i Hjørring. 

 EPP3 Færdigheds-og tekniktræning en gang om måneden fra januar i Vendia-hallen i Hjørring. 
 
Kurser og uddannelse 
Skagen Kajakklub planlægger at afholde Førstehjælps og VHF kurser for deres medlemmer. Det blev aftalt 
med Michael Thaarup at kurserne vil blive slået op på FK Romakker Service, så eventuelle tomme pladser 
kan udfyldes med roere fra andre klubber. Samme princip gælder for øvrige klubber hvis der afholdes 
kurser. 

 Førstehjælps og VHF kurser, Skagen vinterhalvåret. 
 
Vendelbobåndet 
Der blev talt om at lave et Vendelbobånd i lighed med Havkajakroernes rød-hvide bånd. Båndet skulle 
tildeles roere som har roet rundt om Vendsyssel (den Nørrejyske Ø). Michael Beck og Jan Malinsky arbejde 
videre med sagen. 
 
Klubture. 
Frederikahavn kajakklub informerede om at de i lighed med sidste år planlægger en Københavnertur med 
roning i kanalerne. Roere fra de andre klubber er meget velkomne til at deltage.  
Henrik Rudkøbing informerede om at der vil blive afholdt en tur til Orust i Sverige her til sommer. Turens 
varighed bliver ca. en uge og turen vil også være åben for deltagere fra andre klubber. 

 Københavnertur arrangeret af Jan Malinsky i juni 2010. 

 Orust tur arrangeret af Henrik Rudkøbing i sommeren 2011. 
 
Havkajakkøb 
Knud Erik Pedersen informerede om Frederikshavn Kajakklubs planer om et havkajakløb. Hirsholm Ræs vil 
være på 30 km. og foregå i havet ud for Frederikshavn. Løbet vil blive afholdt d. 6. august. 

 Havkajakløbet Hirshom Ræs 2011 d. 6. august 
 
Romakker Service 
Der var god enighed om at anvende FK Romakker Service til at annoncer ture og et håb om at ”vis din klub” 
arrangementer kunne skabe mere gang i fælles turene.  
 
Andre kajakklubber i Nordjylland 
Det blev bemærket at Thisted Kajak klub lige havde været vært for DKF kajaksurf træf og at det havde 
været en succes. Interesserede havkajakroere fra Thisted kajakklub burde nok tilbydes at være med i vores 
samarbejde. Jan Malinsky vil prøve at skabe kontakt til Thisteds havkajakroere.  
 
Næste møde blev aftalt til efteråret 2011. 
 
 

Med havkajak hilsen 
 

Jan Malinsky 
 
 

 


