Referat af arligt møde i Nordjysk Havkajak Samrad
afholdt onsdag d. 13. november 2013 i Strandby Sejlklubs klubhus.

Mødedeltagere:
 Frederikshavn Kajakklub - Carsten Jensen.
 Gjøl Ro & Kajakklub - Henrik Rasmussen og Allan Brühl Andersen.
 Havkajak Team Nord (HTN) - Katrine Rosenkrantz Balslev, Jacob Jensen og Jan Malinský.
 Hou Kajakklub - Jørn Jensen og Kim Kristiansen.
 Kano- og Kajakklubben Limfjorden - Henriette Skjønning, Lars Mikkelsen og Henrik Rudkjøbing.
 OnAdventure & Aalborg Vandcenter - Tue Brems Olesen.
 Skagen Havkajakklub - Michael Thaarup og Thorklid Lind.
 DGI Nordjylland - Lars Nygaard Jørgensen.
Afbud til mødet:
 Løgstør Roklub - Afbud fra Per Clausen.
 Nibe Roklub - Afbud fra Susanne Christensen.
Ingen deltagere:
 Aalborg Kajakklub (AAK)
 Hals Ro- og Kajakklub
 Hobro Ro & Kajakklub
 Mariager Kajakklub
 Sæby Ro- og Kajakklub
Den 13. november 2013 afholdt Nordjysk Havkajaksamråd årligt møde i Strandby. 14 havkajakroere
repræsenterende havkajakroere fra 8 nordjyske klubber var fremmødt, samt en repræsentant for DGI
Nordjylland. Formålet med mødet var at fastlægge overordnende retningslinjer for havkajaknetværket og
drøfte mulige fælles aktiviteter i 2014.
1. Nordjysk Havkajak Samråd
 Der var enighed om at det formål, de opgaver og den sammensætning som var blevet aftalt på
forrige møde stadig var fuld dækkende for netværket.
 Endvidere var der enighed om behovet for et årligt møde, samt at tidspunktet i november var det
bedst egnede.
 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.
2. www.havkajaknord.dk
 Der blev enighed om at holde fast i vores kriterier for medlemskab, både af hjemmesiden og af
facebook.
 Medlemskab opnås gennem kontaktpersonerne. Deres rolle er derfor vital for udbredelse af
netværket. Hvis de ikke er aktive, får vi blot et netværk af kontaktpersoner, ikke af romakkere,
hvilket jo er det primære formål. Kontaktpersonerne har vide beføjelser til at godkende
medlemmer. Dette giver mulighed for at en havkajakroer som ikke er medlem af en nordjysk klub,
kan blive tilmeldt, hvis en kontaktperson godkender det.



Status er at www.havkajaknord.dk består af 150 romakkere fra 14 nordjyske klubber. 42 nye
romakkere tilmeldte sig i 2013 og 2 udmeldte sig.

3. Havkajak uddannelse
 Havkajakudvalget under DGI har planlagt følgende kurser i 2014.
- 12. april
Havkajak Instruktør samling.
- 26.-27. april
Havkajak Klubinstruktørkursus i Nibe.
- 17.-18. maj
Havkajak Teknik 1 i Strandby.
- 23.-25. maj
Havkajak Teknik 2 i Nykøbing Mors.
- 13.-15. juni
Havkajak Turleder og Navigation ved Doverodde.
- 29.- 31. august
Havkajak Sikkerhed 1 i Nykøbing Mors.
- 20. – 21. september Havkajak strøm og tidevand ved Rømø.
Kurserne vil blive slået op på DGIs hjemmeside (som snart kommer i ny og frisk udgave), samt på
www.havkajaknord.dk. Romakkere som ikke er medlem af en DGI klub, kan eventuelt få støtte til at
deltage via et medlemskab af Havkajakroerne.


Det blev planlagt i Havkajaknord regi at afholde en Sikkerheds Workshop i samarbejde med
Marinehjemmeværnet.



Havkajaknord Instruktørsamling 2013 blev aflyst på grund af manglede tilslutning. Der ligger en
færdig kursusplan for samlingen udarbejdet af Tue Brems Olesen, René Korsgaard, Kristian Balslev
og Dan Jessen. Kursusplanen vil blive anvendt til afholdelse af DGI instruktørsamling, samt
Havkajaknord Sikkerheds Workshop.



I 2013 har de enkelt instruktører flere gange via www.havkajaknord.dk slået workshop op med
temaer om forskellige havkajak emner. De enkelte workshops der er blevet afholdt kan ses under
Klub Arrangementer på www.havkajaknord.dk.



Romakkere vil forsat blive gjort opmærksomme på de mere kommercielle kurser via
www.havkajaknord.dk, hvis udbyderen eller en romakker beder om det.

4. Havkajak ture
 Større og mindre havkajakture kan med kort og lang varsel slås op under Kajak Ture på
www.havkajaknord.dk. I 2013 er indtil videre slået 25 ture op.


Allerede nu har et par romakkere annonceret at deres årlig tilbagevende tur også vil blive afholdt i
2014.
- 16/5 Tour de Fur arrangeret af Henrik Rudkøbing.
- 20/6 Midsommernattur arrangeret af Carsten Jensen.

5. Havkajak events
 Vis din Klub arrangementerne har været en grundsten i opbygningen af netværket og i 2013 afholdt
Skagen Havkajakklub et arrangement i maj og i juni afholdt Hou Kajakklub og Hals Ro- og Kajakklub
et fælles arrangement.
I 2014 er følgende tre arrangementer blevet aftalt:
- 14. juni vil Gjøl Ro & Kajakklub gerne i samarbejde med Nibe Roklub afholde et arrangement.
- 13. september vil Kano & Kajakklubben Limfjorden og Aalborg Vandcenter afholde et fælles
arrangement.
- Havkajak Team Nord vil også lægge rovand til et arrangement i løbet af 2014.



DGI afholdt i 2013 for første gang Limfjords Challenge, en tre dags tur rundt om Mors. Løbet som
blev en succes gentages i 2014 fra d. 15. til d. 17. august.



Den 23. januar inviteres ro-makkere fra www.havkajaknord.dk til en aften i Kajak Eventyrenes Klub,
en tema aften, hvor man mødes og snakker turoplevelser og planlægning.

6. Vendelbobåndet
 Jesper Møller fra Skagen tog udfordringen op i 2013, men fik ikke gennemført ruten. Så vi venter
stadig på den første som klare udfordringen med at ro den Nørrejyske Ø rundt.
7. Hjemmeside / Facebook
 Hjemmesiden fik et lille face lift i 2013 og samtidig selskab af den ny oprettede facebookgruppe.
Tilsammen syntes de at understøtte netværket fint, så der er ingen planer om ændringer i 2014.
8. Eventuelt.
 Michael Thaarup bragte emnet kajakvenlige APPs på banen og følgende blev anbefalet.
- Shelter – apps med danske shelterpladser.
- 112 – apps som afsender position ved brug for hjælp.
- Sejlsikkert – apps med aktuelle vejrinformationer.
- Marine Trafik – apps med information om handelsskibs trafik.
- Magic seaweed – apps med Surf prognoser.
- Windguru – apps med Vind og vejr prognoser for surfere.
- WindHut – apps for surfere
- www.havkajaknord.dk/smartphone er jo ikke som det blev bemærket en rigtig apps, men kan
dog anvendes på rigtige smartphone’s.


Katrine Rosenkrantz Balslev fortalte at hun skulle deltage i et DGI Q seminar i København og at hun
har tænkt sig at genoptage arbejdet med Q kajak i Nordjylland. Hun har tidligere med succes
afholdt en Q workshop og det er lignende tiltag kvinderne i Nordjylland vil komme til at opleve.



Tue Brems Olesen stod for aftenens kommercielle indslag, med anbefalingen af hans nye tiltag Klub
Kajakenergi som kan findes på www.kajakenergi.dk og er en spændende ny ting.

9. Næste møde
 Jan Malinsky indkalder til næste møde, som vil blive afholdt i Gjøl Ro- og Kajakklub i november
2014.
Vi ses
Mvh
Jan Malinsky

