Referat af årligt møde i Nordjysk Havkajaksamråd 2012
Afholdt onsdag d. 14. november på MOCN, Frederikshavn.
Mødet var indkaldt af Jan Malinsky.
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Den 14. november 2012 afholdt Nordjysk Havkajaksamråd årligt møde i Frederikshavn. 19 havkajakroere
fra 10 nordjyske klubber var fremmødt, samt en repræsentant fra DGI Nordjylland. Formålet med mødet
var at fastlægge overordnede retningslinjer for samarbejdet og drøfte mulige fælles aktiviteter i 2013.
1. Nordjysk Havkajak Samråd
Der var bred enighed om samrådets sammensætning, mål og opgaver. Samrådet er i år blevet udvidet
med havkajakroere fra Mariager Fjord og Løgstør.
 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 11 nordjyske
kajakklubber, samt DGI Nordjylland. Havkajakroere fra andre nordjyske klubber er velkomne i
samarbejdet.
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
Portalen www.havkajaknord.dk blev oprettet 1. januar 2012 for at understøtte formidlingen af de
fælles aktiviteter. Hvorvidt tilmeldte skal være medlem af en klub blev diskuteret og holdningerne var
lidt forskellige. Der var bred enighed om at der skal være et filter på hvem der kan tilmelde sig portalen.
Det overlades i praksis til kontaktpersonerne at styre hvem der bliver tilmeldt.
 www.havkajaknord.dk henvender sig til havkajakroere i området langs Mariager Fjord, Limfjorden,
samt øst- og vestkysten nord for Limfjorden.
 For at blive tilmeldt www.havkajaknord.dk skal den enkelte havkajakroer godkendes af en af de
udpegede kontaktpersoner.
 Havkajakroere tilmeldt www.havkajaknord.dk må deltage i de opslåede aktiviteter.
 Det forventede færdigheds niveau for havkajakroere tilmeldt www.havkajaknord. dk er mindst et
niveau svarende til erfarne EPP2 roere. Det er suverænt den enkelte kontaktperson som sætter
kriterierne for de af ham godkendte havkajakroere.
 Havkajakroere som ikke er tilmeldt www.havkajaknord.dk kan deltage i opslåede aktiviteter efter
aftale med en af de udpegende kontaktpersoner og under dennes ansvar.
3. Havkajak uddannelse
Der syntes at være en fælles forståelse for at uddannelse af havkajakroere op til et niveau svarede til
erfarne EPP2 roere er en klub opgave. Uddannelse i færdigheder over dette niveau, samt instruktør og
turleder uddannelser er opgaver som kan være interessante at lægge ud i havkajaknord regi. Det må
forventes at der bliver deltager betaling på kurser og workshops. Men som det blev bemærket er lidt
penge på uddannelse godt givet ud, i forhold til den ekstra glæde man får at det udstyr man typisk har
brugt store beløb på.
 Flere klubinstruktører vil gerne afholde workshops over forskellige Havkajak temaer. Det blev aftalt
at lave en nordjysk instruktørsamling, hvor interesserede instruktører kunne samles og planlægge
og koordiner fælles aktiviteter.
 Klubberne under DGI har oprettet et havkajakudvalg under DGI Nordjylland, som planlægger DGI
havkajakuddannelser og - aktiviteter i Nordjylland. DGI Nordjylland, Havkajakudvalg består af:
Mikkel Lybech - DGI, Henrik Juul Rasmussen – Gjøl, Jan Nielsen – Mariager, Mikael Thaarup –
Skagen, Thomas Carlslund- Nibe og Per Ladefoged – Løgstør. I 2013 er der indtil videre planlagt:
- 27.-28. april
Klubinstruktørkursus
- 25.-26. maj
Teknik 1 kursus
- 14.-16. juni
Turleder navigation kursus
- 18.-19. maj
Surf (Epp3 niveau)
- 8. juni
Surf
4. Havkajak ture
Forventninger til turledelse blev drøftet. Der var forskellige synspunkter som anskueliggjorde, at det
kan være svært som turleder at tilfredsstille alle. Nogle vil helst ro selvstændigt, mens andre gerne vil
hav mere synlig turledelse. Der var bred enighed om at ved opslag af fælles havkajakture har
initiativtageren ansvaret som turleder. Det blev drøftet at havkajakroere som møder op til
arrangementer, ofte har meget forskellige færdighedsniveauer og ønsker om ro mønstre. Det blev

aftalt at det tydelig skal fremgå under hvilke forudsætninger en tur eller et arrangement vil blive
afviklet og hvilke forventninger der er til deltagerne.
Der er indtil videre kun en planlagt tur på programmet:
10. - 11. maj
Tour de Fur i 2013 arrangør Henrik Rudkøbing
Ture kan opslås på www.havkajaknord.dk løbende.
5. Havkajak events
Det blev aftalt at reducere antallet af Vis din Klub arrangementer. Vi er nu 11 klubber repræsenteret og
de senest tilkomne vil have fortrins ret til arrangementerne. Arrangementerne bør lægge vægt på
formålet, det sociale og opbygning af netværk. Lange ro-ture bør undgås eller suppleres med kortere
distancer med god turledelse, så ikke så rutinerede roere også kan/tør deltage. Klubberne kunne
afholde hvert andet år, så der kun er 3-4 Vis din klub arrangementer årlig. Det står arrangørerne frit for
om arrangementet er klub- eller deltagerbetalt.
 Vis din klub arrangementer 2013:
- April
Hou
- 4/5
Skagen
- Løgstør
- Hobro /Mariager
 Hirsholm Ræs vil blive forsøgt genoplivet i 2013, under forudsætning af at der kan findes lokal
opbakning til løbet.
- 3/8
Hirsholm Ræs
 VM i havkajakteknik blev drøftet og set som en god appetizer til DM som afholdes sidst i august.
Det blev aftalt at emnet kunne tages op på den kommende nordjyske instruktørsamling.
 Det blev aftalt at prøve at støtte op om Havkajakroernes Træf, ved at motivere for deltagelse i
klubberne og eventuelt lave fælles havkajaknord deltagelse.
6. Vendelbobåndet
Turen omkring den Nørrejyske Ø blev udfordret første gang i juni 2012 af Thomas Carlslund fra Nibe.
Grejet svigtede desværre Thomas, så igen har endnu klaret udfordringen.
7. Portal / Hjemmeside
Generelt syntes portalen www.havkajaknord.dk at have understøttet de aktiviteter der er blevet
arrangeret. Der fremkom ønsker om en mere overskuelig startside og samt mere logiske titler på de
forskellige aktivitetsformer. Ved opslag af ture, bør felterne understøtte kravene til en tur beskrivelse.
Det blev også bemærket at siden ikke er IPAD venlig. Der vil blive arbejdet på at umødekomme
ønskerne.
8. Næste møde
Jan Malinsky indkalder til næste møde i november 2013 et sted i Nordjylland.
9. Eventuelt.
Det blev bemærket at der ikke var kommet forslag om afholdelse af foredrag.
Skagen regner med at der bliver mulighed for en kajakvedligeholdeses weekend engang i januar.

Tak for et godt og konstruktivt møde
Vi ses derude
Jan Malinsky

