REFERAT FRA ÅRLIGT MØDE I NORDJYSK HAVKAJAK SAMRÅD
10. NOVEMBER 2016
Emne: Referat af Det årligt møde i Nordjysk Havkajak Samråd 2016

Hej Alle
Tak til alle for et godt møde og særlig tak til Lars for at stille mødelokale i DGI Huset til rådighed.
Hermed referat fra det årlige møde i Nordjysk Havkajak Samråd.

Mødetid og sted:
Torsdag d. 10. november 2016 fra kl. 19 til ca. kl. 22
DGI Nordjylland, niv. 9, Teglgårdsplads 1, 9000
Lars Jørgensen Idrætskonsulent DGI Mobil 2913 1483
Deltagere:
Aalborg Havkajak klub
Aalborg Kajakklub
Frederikshavn Kajakklub
Gjøl Ro & Kajakklub
Hals Ro- og Kajakklub
Havkajak Team Nord
Hou Kajakklub
Kano- og Kajakklubben Limfjorden
Løgstør Roklub
Skagen Havkajakklub
Sæby Ro og Kajak klub
DGI Nordjylland
Afbud fra:
BTI Havkajak Tversted
OnAdventure

Per Frandsen og Birgitte Due Thompson
Jørn Jensen
Carsten Jensen
Flemming Eriksen og Henrik Juel Rasmussen
Steen Lund Sømod
Jan Malinsky
Jørn Jensen
Tony Klitgaard og John Andersen

Jørgen Birk
Michael Thaarup
Kim Møland Mortensen
Lars Jørgensen

Henrik Bak Christensen
Tue Olesen

REFERAT
Jan Malinsky bød velkommen til repræsentanterne for de nordjyske havkajakroere.
Det er syv år siden de første havkajakroere mødtes og grundlagde det netværk, som vi nu kalder Nordjysk
Havkajak Samråd. Havkajakroning var på det tidspunkt, en niche i de etablere kajak- og roklubber og der var
et behov for netværket, for at skabe aktivitet på havkajakområdet. Nu er situationen en helt anden,
havkajakroning er i mange klubber hovedaktiviteten og havkajakroernes behov for aktivitet, kan for de
fleste havkajakroeres vedkommende, dækkes af klubbernes tilbud. Behovet for det nordjyske
havkajaknetværk, har derfor ændret karakter. Nu er det mere nørderne, ildsjælene, dem der vil søge
inspiration uden for klubben, som har glæde af det tværklublige netværk. Af der stadigvæk er nogle af dem,
vidner aftens møde jo om. Men netværket er forsat, igennem havkajaknord, et tilbud til alle nordjyske
havkajakroere. Og at det tilbud bliver udnyttet, ses ved at havkajaknord forsat bliver brugt af
havkajakroere, til at mødes med havkajakroere fra andre klubber, på ture og til arrangementer.
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1. Havkajakroere i Nordjylland – klubberne
Punktet blev brugt til en tur langs den nordjyske østkyst og langt ind i Limfjorden, mere
præcist et tur fra Skagen til Løgstør. Status er, at uanset hvor man bor i Nordjylland, har man
som havkajakroer ikke langt til den nærmeste klub, som tilbyder havkajakaktiviteter. Og der er mulighed for
aktiviteter året rundt.
De stor gamle kajakklubber FK, KKL og AAK har alle taget havkajak roningen til sig. FK i Frederikshavn er nok
den klub hvor gøgeungen har vokset sig størst. Havkajakroerne i klubben er aktive og der tilbydes mange
havkajak aktiviteter året rundt. I KKL i Nørresundby er havkajakroning stadig en niche, i den store
kapkajakklub. De er dog en stor og aktiv niche. Men havkajakroerne er forsat uddannelsesmæssigt og
sikkerhedsmæssigt underlagt kapkajakregler. I AAK i Aalborg er havkajakroning en meget lille niche.
Klubben ønsker ikke havkajakroning som aktivitet, så der er ingen ønsker om at udvide antallet af
havkajakker.
Lidt anderledes ser det ud i de gamle Roklubber som har taget havkajakroning ind. Både i Hals Ro- og
Kajakklub, Gjøl Ro & Kajakklub og Løgstør trives havkajakroning fint. Alle tre klubber tilbyder mange
havkajak aktiviteter og har mange aktive havkajakroere. Som noget nyt i år havde vi en repræsentant for
havkajakroerne i Sæby Ro & Kajakklub med til mødet. Instruktøren som i en årrække har stået for havkajak
roning i Sæby er holdt op og der arbejders derfor på at komme videre. En deltagelse i havkajaknetværket er
en af de muligheder der afprøves. De nye klubber, de egentlige havkajakklubber, Skagen Havkajakklub,
HTN, Hou Kajakklub og Aalborg Havkajak klub går det også fint med. Specielt for disse klubber er, at de jo
alle er startet på bar grund. Hou og Skagen har fået skabt fine faciliteter. I HTN i Strandby mangler lidt at
falde på plads endnu og Aalborg, den nyeste klub, har endnu ikke fået tag over hovedet. Hou halter lidt på
aktivitets niveauet. De ildsjæle der sparkede det hele i gang, er ikke længere aktive og det kan lige nu
mærkes på klubbens aktiviteter.
BTI Havkajak Tversted havde meldte afbud til mødet. Det bør dog nævnes at Tversted som ny havkajakklub,
på trods af alle odds, har en fantastisk succes. De har ingen faciliteter, mødes på vesterhavskysten, klæder
om på stranden og til trods for dette, kan mønstre masser af aktive havkajakroer, både på klubaftener og
på ture.

2. Havkajakroere – havkajaknord / DGI / m.m.
Fælles arrangementer 2016/2017
FK’s solopgangstur til Deget i december,
HTNs inviterer til en hygge/fortælle aften i Havkajakeventyrenes Klub i januar,
Mai turen, den årlig tilbagevendende norgestur arrangeret af Peter Jensen,
Gjøls Havkajakfestival i maj.
Havkajak roerne fra KKL vil invitere til et vis dit rovand arrangement.
Arrangementer i udbud
Midsommerturen, den årlig tilbagevendende tradition med at ro fra Solnedgangs pladsen i Skagen til
Palmestranden i Frederikshavn, er kommet i udbud. Carsten Jensen, som i flere år har stået for turen, vil
ikke kunne være arrangør i 2017. Så han håber nogle vil tage over og forsætte denne nordjyske havkajak
tradition.
Opfordring
Vis dit rovand arrangementer var grundlaget for at havkajakroerne i Nordjylland mødtes og netværket blev
en realitet. Gennem de seneste år har der været så mange aktiviteter i klubberne, at interessen for og
deltagelsen i de opslåede Vis din klub arrangementer har været meget lille. Alligevel opfordres især nye
klubber til at afholde og deltage i Vis din klub arrangementer. Og alle andre opfordres til at skabe interesse
for deltagelse i arrangementerne blandt klubbens nye ildsjæle, så vi kan bevare det Nordjyske
havkajaknetværk.
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DGI
DGI landsstævne i Aalborg bliver om noget det store event i 2017. Lars fortalte om stævnes
mange aktiviteter, hvoraf flere er kajakrelaterede. Da åbningen af Landsstævnet i Aalborg kommer til at
foregå på havnefronten, vil havkajakker komme til at indgå i begivenheden. Lars har derfor et ønske om at
få så mange erfarne havkajakroere til at deltage som muligt. Der vil i løbet af året blive udsendt en
invitation til deltagelse.
Bevæg dig for livet er en kampagne som DGI i samarbejde med DIF, Tryg- og Nordea Fonden sætter i værk i
2017. Kampagnens mål er at få flere til at være aktive i foreninger.
DKF og DGI har sat sig sammen for at samarbejde om udvikling af kajaksporten. Det er mundet ud i en hel
række fokus punkter som forbundene i 2017 vil tilbyde klubberne af arbejde med.
DGI Nordjyllands havkajakgruppe mødes jævnligt og ser på muligheder og behov for havkajakaktiviteter i
Nordjylland. Havkajakgruppen består af repræsentanter fra flere af de Nordjyske klubber.

3. Vendelbobåndet
Den Nørrejyske Ø - en udfordring for kajakroere. Jesper Simonsen tog udfordringen op i 2016. Han startede
fra Løkken og roede mod nord. Efter 360 km roning var han nået rundt til Oddesund i Limfjorden. Foran
ham lå 160 km til målet i Løkken. Men ved Oddesund havde Jesper fået nok. Hans beretning kan læses på
www.havkajaknord.dk. Tilbage står at ingen endnu har modtaget Vendelbobåndet.
4. Næste møde
Jan Malinsky indkalder til næste møde som vil blive afholdt i slutningen af 2017 i DGI huset Nordkraft.

Vi ses
Mvh
Jan Malinsky
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