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Emne: Referat af Det årligt møde i Nordjysk Havkajak Samråd 2017 
 
 
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. 9. november 2017 fra kl. 19 til ca. kl. 22  
DGI Nordjylland, niv. 9, Teglgårdsplads 1, 9000 
 
 
Deltagere: 
Birgitte Due Thompson (Aalborg Havkajak klub) 
Carsten Jensen (FK) 
Flemming Eriksen (Gjøl Ro & Kajakklub) 
Gert Bach (Hou kajakklub) 
Henriette Hald (KKL) 
Henrik Børsholt (KKL) 
Henrik Juul Rasmussen (Gjøl Ro & Kajakklub) 
Jacob Jensen (FK) 
Jan Lykke Matthiassen (BTI) 
Jan Malinsky (HTN) 
John Andersen (KKL) 
Jørn Jensen (Hou kajakklub) 
Katrine Balslev (HTN) 
Kim (BTI) 
Lars Jørgensen (DGI) 
Lars Rosenkrantz (Hou kajakklub) 
Michael Thaarup (Skagen Havkajakklub) 
Peter Karlsen (Hou kajakklub) 
Sigurd Bang Madsen (Aalborg Kajakklub) 
Steen Lund Sømod (Hals Ro- & Kajakklub) 
Tony Klitgaard (KKL) 
 
Afbud fra:  
Tue Olesen (OnAdventure)  
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Nordjysk Havkajak Samråd – netværk af havkajak ildsjæle 
Formål, opgaver og sammensætning. 

 Nordjysk Havkajak Samråd er en uformel gruppe af havkajakinteresserede, som 

samarbejder for at skabe et havkajak netværk i Nordjylland.  

 Samarbejdet tilrettelægges 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 rådets 

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 havkajakroere til www.havkajaknord.dk. 
 
 

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 godkendelse af kontaktpersonerne, som har vide beføjelser til at godkende 
medlemmer.  

 Status i 2017 er at www.havkajaknord.dk består af 277 havkajakroere, som hovedsagelig kommer fra 
15 nordjyske klubber. Facebookgruppen Havkajaknord har 194 medlemmer.  
 

  

http://www.havkajaknord.dk/
http://www.havkajaknord.dk/
http://www.havkajaknord.dk/
https://www.facebook.com/groups/havkajaknord2/
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REFERAT 
 
Jan Malinsky bød velkommen til repræsentanterne for de nordjyske havkajakroere.  
 
Havkajak 2017 i Nordjylland 
Vi var 22 havkajakroere samlet fra 10 af de nordjyske klubber. Det blev til en god rundbords snak om 
forholdene for havkajakroere i de enkelte klubber. Lars fra DGI sluttede af med at fortælle om forbundets 
havkajak aktiviteter. Det blev til en speciel tak til DGIs havkajakgruppe som har ydet en stor indsats til 
landsstævnet. I forbindelse med Projektet Bevæg dig for livet, samarbejder DGI og DKF om at få flere 
medlemmer i kajakklubberne. De har en række tilbud til klubberne, som går fra klubtuning til 
markedsføring af kom-og-prøv arrangementer. Læs mere på https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak 
  
Havkajaknord træf 2018 
Det blev på mødet aftalt at få lavet et eller to fælles arrangementer om året, hvor de nordjyske 
havkajakroere kan mødes. Formålet er at vedligeholde netværket mellem havkajakroerne i de mange 
klubber. Så vi skal finde en god måde at introducere det for nye havkajakroere. Det aftaltes at Jan Malinsky 
skal indkalde til et planlægningsmøde. Det bliver i starten af det nye år.   
 
Havkajaknord begivenheder 2018 
Arrangementer og ture bliver slået op på havkajaknord. Her er det især Facebook der bliver anvendt, men 
folk opfordres til også at bruge hjemmesiden. Det gør det lidt lettere at holde styr på til og frameldinger. En 
mobilvenlig udgave af hjemmesiden findes på http://www.havkajaknord.dk/smartphone 
 
Tilbage er blot at opfordre alle til at deltage i de begivenheder der bliver slået op. Eller selv at slå en 
begivenhed op – det kan jo være alt fra en tur i det hjemlige rovand, til deltagelse i et træf fjernt fra kendt 
rovand. På mødet blev der talt lidt om følgende begivenheder: 
- Måske er vi i år igen så heldige at FK slår en solopgangstur til Deget op i december – Nisseturen. 
- Den 18. januar byder HTN i hvert tilfælde velkommen til den årlige hygge/fortælle aften i 

Havkajakeventyrenes Klub.  
- Til maj forventer vi igen at vores Norske romakker, Peter Jensen, slår den årlig tilbagevende norgestur 

op - Mai turen. Bedre introduktion til roning i Norge får man ikke. 
- I maj er Gjøls Havkajakfestival jo også et fast indslag. 
 
Den Nørrejyske Ø - en udfordring for kajakroere.  
I år var det havkajakroere fra BTI som tog udfordringen op. Jan Mathiasen vil fortælle om turen i 
Havkajakeventyrenes Klub.   
 
Næste møde  
Jan Malinsky indkalder til næste møde, som vil blive afholdt i slutningen af 2018 af HTN i Strandby. 
 
 
Vi ses 
 
Mvh 
Jan Malinsky 
 
 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak
http://www.havkajaknord.dk/smartphone

