REFERAT FRA ÅRLIGT MØDE I NORDJYSK HAVKAJAK SAMRÅD
3. NOVEMBER 2015
Hej Alle
Tak til alle for et godt møde og særlig tak til Steen og Jens Erik for den gæstfrihed Hals Ro- og Kajakklubs
viste.
Hermed referat fra dette årlige møde i Nordjysk Havkajak Samråd. Da vi jo er en uformel samling uden
nedskrevne vedtægter, finder jeg det formålstjenligt at pinde vores uformelle regler ud i referatet. Vi
kommer alle hjem med stor viden om de enkelte klubbers havkajakaktiviteter, men i referatet lægger jeg
mest vægt på fællesaktiviteterne, som jo er grundlaget for vores netværk.

Mødetid og sted:
Tirsdag d. 3. november 2015 fra kl. 19 til ca. kl. 22
Hals Søsportscenter, Langerend 26, 9370 Hals

Deltagere:
I mødet deltog repræsentanter for havkajakroerene i:
Aalborg Havkajak klub
Per Frandsen
Aalborg Kajakklub
Sigurd Madsen og Per Ørnbøl
BTI Havkajak Tversted
Henrik Bak Christensen
Frederikshavn Kajakklub
Carsten Jensen
Gjøl Ro & Kajakklub
Allan Brühl Andersen og Jacob Krogh
Hals Ro- og Kajakklub
Steen Lund Sømod og Jens Erik Dichmann
Havkajak Team Nord
Jan Malinsky og Katrine Balslev
Hou Kajakklub
Peter Karlsen og Jørn Jensen
Kano- og Kajakklubben Limfjorden
Henrik Rudkjøbing og John Andersen
Løgstør Roklub
Jørgen Birk
Mariager Kajakklub
Anette Olesen
OnAdventure & Aalborg Vandcenter
Tue Olesen
Skagen Havkajakklub
Michael Thaarup og Thorkild Lind
DGI Nordjylland
Lars Jørgensen
Til mødet savnedes repræsentanter for
Hobro Ro & Kajakklub
Nibe Roklub

Afbud fra Thomas Carlslund

Dagsorden
Jan Malinsky bød velkommen til repræsentanterne for de nordjyske havkajakroere. Dette møde er en god
platform til at få på pulsen på de nordjyske havkajakaktiviteter. Det er dejligt vi kan mødes og udveksle
erfaringer, få inspiration og ikke mindst få vedligeholdt dette gode nordjyske havkajaknetværk. Interessen
for at deltage i mødet, viser jo at vi forsat finder det værdifuldt at bevare netværket mellem
havkajakroerne i de nordjyske klubber.

1. Nordjysk Havkajak Samråd – netværk af havkajak ildsjæle
Formål, opgaver og sammensætning.
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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 – netværk af havkajak roere
Hvem ”må” være med – geografisk / færdigheder / organisation.
 Havkajakroere med minimum havkajakroer 1 færdigheder eller lignende, tilmeldt en nordjysk
havkajakklub, eller havkajakroere med lignende færdigheder som viser interesse i nordjyske
havkajakaktiviteter optages som medlemmer af netværket.
 Medlemskab opnås gennem kontaktpersonerne, som har vide beføjelser til at godkende medlemmer.
 Status er at www.havkajaknord.dk består af 258 romakkere fra 15 nordjyske klubber. Tilgangen af
romakkere i 2015 har været 44 roere og en klub. Facebookgruppen Havkajaknord har 108 medlemmer.

3. Havkajakroere i Nordjylland – klubberne
Per Frandsen fra Ålborg Havkajak klub lagde ud med at fortælle om den nye klubs opstart og
fremtidsplaner. Herefter fulgte beretninger om de øvrige klubber, så alle fik en god status på hvordan
det går med havkajakroning i klubberne, årets havkajakoplevelser, samt planlagte aktiviteter i det
kommende år.
Punktet gav også anledning til en god debat om frigivelses kriterier, hvor det måtte konkluderes at
klubber har meget forskellig praksis, hvilket tydeligt afhang af det lokale rofarvand.

4. Havkajakroere – havkajaknord / DGI / m.m.
Havkajaknord – Klub arrangementer
I løbet af 2015 har der i havkajaknord været slået 5 klub arrangementer op,
- Kajak Eventyrenes Klub - det er nemlig også dig! - 22/1
HTN
- Vis dit rovand. Fra Hou til Hals. - 13/6
Hou Kajakklub
- Rullesession i Limfjorden - 23/6
Aalborg Vandcenter
- Tall Ships Race Parade Of Sail i Hals Ro & Kajakklub - 4/8
Hals Ro- og Kajakklub
- Vis dit rovand - Havkajak Team Nord inviterer på Hirsholm tur
og Vis din klub arrangement i Strandby - 8/8
HTN
Havkajaknord - Kajak ture
Der har været opslået 10 ture heraf flere som er gengangere:
- Gjøl - Nibe - Halkær bredning. - 21/2
Jesper Krage
- Maj 2015 Fra Arendal til Lillesand - 13/5
Peter Jensen
- Tour de Fur 2015 m. overnatning - 15/5
Henrik Rudkøbing
- 2. pinsedag på Mariager Fjord - 25/5
Henrik Rudkjøbing
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Midsommernatstur 2015 - 19/6
DGI-tyvstart Kajaktur - 20/6
Weekendtur til den Svenske skærgård - 10/7
Livø rundt - 10/9
Kajaktur til den norske skærgård - 17/9
Surfepadling Grønhøj - 19/9

Carsten Jensens
Michael Thaarup
Jens Winther
Jesper Krage
Michael Thaarup
Peter Jensens

Havkajaknord 2016
HTN afholder gerne Kajak Eventyrenes Klub igen i 2016. Hertil skal bruges nogle spændende lokale
havkajaknord roere, som vil berette om en god kajakoplevelse. Så forslag hertil ses meget gerne.
Der forventes igen i år en primitiv Norges tur i maj arrangeret af Peter fra Lillesand padleklub, samt en
mere eksklusiv Norges tur i september arrangeret af Michael fra Skagen Kajakklub. Jan fra HTN vil
arrangere en Weekend tur i København også i maj. Midsommernatstur i juni vil også igen blive slået op
af Carsten Jensen fra Frederikshavn Kajakklub, ligesom han vil arrangere en Midvintertur med nisserul i
december (15). HTN holder også fast i sit årlige HTN Vis din klub arrangement i august.
DGI Nordjylland
Lars fra DGI Nordjylland berettede om årets havkajak aktiviteter, som jo er planlagt af DGIs
havkajakgruppe.
En af aktiviteterne havde været tyvstarten på DGI landsstævne 2017, hvor der havde været stor
tilstrømning til kajak aktiviteterne i havnen. Snart starter DGI planlægningen af havkajakaktiviteter i
forbindelse med selve stævnet, hvilket Limfjordsklubberne i stor grad vil blive forsøgt involveret i.
DGI trailer med crossover kajakker og SUP board som har været på rundtur blandt klubberne i år, håber
Lars vi igen kan få rundt i nordjylland til næste år.
Han bemærkede at DGI i de øvrige landsdele kigger på Nordjylland som inspiration til
havkajakaktiviterer, da det der udrettes heroppe er specielt. Endvidere roste han den
imødekommenhed der var i klubberne når der skulle afholdes aktiviteter.
DGI aktiviteter fremgår af DGI hjemmeside www.dgi.dk/kano-og-kajak og de kan også følges på
facebookgruppen DGI Nordjylland – havkajak.
Vigtige datoer i DGI Nordjylland Havkajak i 2016
Den 2. april
Navigation 1
Den 16. april
Havkajakinstruktørsamling
Den 30. april - 1.maj
Klubinstuktørkursus
Den 21. maj - 22 maj
Klubinstruktørkursus
Den 27. maj. - 29. maj
Havkajak Festival i Gjøl
Den 18. - 19. juni
Turleder Kursus
Den 19. - 21. august
Limfjords Challange

5. Vendelbobåndet
Ingen har i år ønsket at udfordre sig selv med at ro den Nørrejyske Ø rundt efter samrådet regler. En
havkajakroer har dog i løbet af året vist at opgaven er mulig. Men han har ikke ytret ønske om at få
registreret sin præstation ved havkajaknord.

6. Hjemmeside / Facebook
Det er planen at www.havkajaknord.dk forsat er den platform hvor fælles aktiviteter kan planlægges og
annonceres. På mobilen kan www.havkajaknord.dk/smartphone med fordel anvendes. På
havkajaknord portalen kan de enkelte roere forsat opslås ture og klubberne opslå større
arrangementer. Opslagne når ud til alle der er tilmeldt www.havkajaknord.dk. Kontaktpersonerne i de
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enkelte klubber står for at opfordre roere til at tilmelde sig og er i sidste ende dem der
godkender roerne. Så den enkelt kontaktperson har her en stor indflydelse på
udbredelsen og vedligeholdelsen af havkajaknord netværket. Facebookgruppen
Havkajaknord fungerer i princippet efter samme regler, sideløbende med www.havkajaknord.dk.

7. Eventuelt.
Michael fra Skagen Kajakklub forhørte sig om der kunne være interesse for et arrangement i Skagen
over et par dage i sommeren. Michael vil undersøge mulighederne for sådan et arrangement, som
blandt andet vil kunne friste med roning omkring Grenen.

8. Næste møde
Jan Malinsky indkalder til næste møde som vil blive afholdt slutningen af 2016 i DGI huset Nordkraft.

Vi ses
Mvh
Jan Malinsky
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