
Referat af årligt møde i Nordjysk Havkajak Samråd 
Afholdt 17. november 2011 i Frederikshavn Kajakklub.  
Mødet var indkaldt af Jan Malinsky, Frederikshavn.  
 
Deltagere: 

Skagen Havkajakklub Michael Thaarup mthaarup@film.dk 

Thorkild Lind thorkildling@gmail.com 

   
Frederikshavn Kajakklub Jan Malinsky jan@malinsky.dk 

Katrine Balslev katriner@me.com 

Kristian Balslev balslev@aalbk.dk 

Michael Eilersen michael@eilersen.org 

Jacob Jensen jacobjensen82@webspeed.dk 

Ole Stenbakken  sfsocs@webspeed.dk 

   

Sæby Ro- og Kajakklub -  
   
Hou Kajakklub Gert Bach gert.henning.bach@gmail.com 

   
Aalborg Kajakklub  Tom Christensen tom@ludensen.dk 

   
Aalborg Vandcenter Tue Olesen tue@aalborgvandcenter.dk 

   
Kano og Kajakklubben Limfjorden Henrik Rudkjøbing him.rudkjoebing@gmail.com 

Henriette Skjønning skjoenning@gmail.com 

Viggo Johansen vtjohansen@gmail.com 

   
Gjøl Ro & Kajakklub Henrik Juul Rasmussen hejura@gmail.com 

Allan Andersen vidtskuevej@gmail.com 

   
Nibe Roklub Thomas Carlslund carlslund.nibe@gmail.com 

Ole Torp  torphalkaer@gmail.com 

Susanne Christiansen such@ofir.dk 

   

Thisted Ro- og Kajakklub -  
 
Mødet afholdtes som opfølgning på de aktiviteter som blev planlagt på Nordjysk Havkajak Samråds første 
møde i oktober 2011. Formålet med mødet var at planlægge fælles aktiviteter i 2012. 
 
1. ”Vis din klub” arrangementer 
Det blev aftalt at der i 2012 afholdes følgende arrangementer, hvoraf flere er fælles: 

 Gøl og Nibe                          21. april 

 Skagen                                   12. maj 

 Hou                                          9. juni 

 Frederikshavn                     7. juli                   

 Ålborg og Limfjorden       1. september 
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2. Fælleskajakture 
Følgende fællesture blev aftalt, men flere kan opslås adhoc: 

 Tur til Fur d. 18.-20. maj arrangeres af Henrik Rudkøbing, Limfjorden. 

 Tur til Sydfynske øhav i uge 22 (28. maj til 1. juni) arrangeres af roer fra Limfjorden. 

 Tur til Norge i september arrangeres af Michael Thaarup, Skagen. 

 Tur til København i 2012 arrangeres af Jan Malinsky, Frederikshavn.   
 
3. Træf 

 Der vil ikke blive afholdt træf, men der vil blive lavet et opslag på Ro makker om fælles tilmelding til 
Havkajakroernes sommertræf som bliver afholdt d. 23. – 29. juli 2012 ved Farsø Efterskole nær 
Hvalpsund.  

 
4. Havkajakløb 

 Frederikshavn Kajakklub planlægger på afholdelse af Hirsholm Ræs i august. 

 I Havkajakroernes forum er opslået et Havkajakmarathons i weekenden 11-13. maj 2012 med ruterne 
Sundstrup – Mors rundt – Sundstrup ca. 167 km eller Sundstrup - Fur rundt – Sundstrup 80 km. 

5. Færdigheds-og tekniktræning 

 Der vil blive opslået spotkurser med instruktør i EEP3 teknikker af Tue Olesen, Aalborg Vandcenter. 

 Der vil blive opslået spottræning adhoc, når nogen ønsker at lave fællestræning. 

 Der vil blive undersøgt om der kan samles nok til at trække instruktører til Nordjylland for 
instruktørkurser og prøver, m.m. 

   
6. Uddannelse og kurser 

 Glasfiber reparationer.  Jacob Jensen, Frederikshavn, vil afholde kursus. 

 Snit en pagaj. Et weekend kursus, hvor man går hjem med sin pagaj vil mange gerne deltage i – men 
ingen vil undersøge muligheden og afholde kurset. Ideen er åben til kommende aktiviteter i 
kommende år. 

 Drej en ansøgning. Gert Bach, Hou, og Thorkild, Skagen, vil arrangere et fælles møde for klubberne, 
hvor der vil blive sat fokus på ansøgning af midler til Klubberne. 

 
7. Foredrag 

 Skandinavien rundt i havkajak" foredrag af Erik B. Jørgensen. Michael Thaarup, Skagen og Jan 
Malinsky, Frederikshavn vil stå for arrangementet i Frederikshavn.  

 Færøerne rundt i havkajak foredrag af Tue Olesen, Aalborg Vandcenter,  i Ålborgområdet. 

 Mikrometeorologi foredrag vil blive arrangeret af roer fra Frederikshavn. 

 Naturvejleder foredrag om kystområder blev efterspurgt og vil komme til at indgå i Skagens Vis din 
klub arrangement. 

 
8. Vendelbobåndet 

 Udarbejdelse af regelsæt for erhvervelse af en anerkendelse for at have roet den Nørrejyske Ø rundt. 
Tidligere aftale om at Michael Beck, Limfjorden  og Jan Malinsky, Frederikshavn, skulle lave forslag vil 
blive søgt realiseret i 2012.  

 
9. Behov for og services på Portal / Hjemmeside 

 Der vil blive lavet en selvstændig Portal til Nordjysk Havkajak Samråd (nhks.dk). 

 FK Romakker Service har været meget en Frederikshavner ting. Der laves nu en NHKS Romakker  som 
”kun” anvendes til opslag af fællesture. 

 Der laves en Romakker lignende Service der kan anvendes til at slå andre NHKS aktiviteter op på. 



 Der var kun mindre tilslutning til at lave en fælles rojournal, da dem der har en elektronisk i klubben 
hellere vil anvende den. Skagen og Hou var dog interesseret, og der vil blive tænkt på en løsning der 
kan dække deres behov.  

 Der var et ønske om at få et debat forum. Tue Olesen, Aalborg Vandcenter , som er medstifter af 
Ålborg Kajaknet henviste til at der allerede findes et der.   

 Jan Malinsky, Frederikshavn, vil udarbejde den nye portal, hvortil forslag er velkomne. 
 
10. Hvem ”må” være med – geografisk / færdigheder / organisation 

 Geografisk interesserer vi os for området Limfjorden, samt Øst- og Vestkysten nord for fjorden. 

 Adgang til de aktiviteter der afholdes under Nordjysk Havkajak Samråd gives af klubbernes 
repræsentanter til klubmedlemmer som har minimum EPP2 havkajak færdigheder.  

 Repræsentanter for andre nordjyske klubber er velkomne i samarbejdet.   
 
11. Skal vi forsat kalde os Nordjysk Havkajak Samråd eller? 

 Der var enighed om at titlen Nordjysk Havkajak Samråd var godt dækkende for vores arbejde. 
 
12. Næste møde  

 Vil blive afholdt i november 2012 i Frederikhavn. Jan Malinsky, Frederikshavn, indkalder til mødet. 
 
13. Eventuelt. 

 Tom Christensen, Aalborg, have en ide om at få udarbejdet en kajakbog over vores ro områder (Den 
Nørrejyske Ø rundt), i lighed med den bog som er udgivet over det Sydfynske øhav. Ideen blev vel 
modtaget og nogen får forhåbentlig lyst til at arbejde videre med den.    

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


