REFERAT FRA ÅRLIGT MØDE I NORDJYSK HAVKAJAK SAMRÅD
6. NOVEMBER 2019
Emne: Referat af Det årligt møde i Nordjysk Havkajak Samråd 2019

Hej Alle
Tak til alle for et godt møde og særlig tak til HTN for at stille Samlingslokalet i Strandby til rådighed.
Hermed referat fra det årlige møde i Nordjysk Havkajak Samråd.

Mødetid og sted:
Tirsdag d. 5. november 2019 fra kl. 19 til ca. kl. 22
Samlingssalen på Standby Skole, Skolevej 2, 9970 Strandby
Jan Malinsky Tovholder Havkajaknord Mobil 28 51 52 34

Deltagere:
1. Birgitte Due, Thompson Aalborg Havkajakklub
2. Carsten Jensen, Frederikshavn Kajakklub
3. Connie Jensen, BTI Tversted havkajak
4. Gert Bach, Hou Kajakklub
5. Hans Peter Nissen, Skagen Havkajakklub
6. Henrik Andersen, Skagen Havkajakklub
7. Henrik Rasmussen, Gjøl Ro og kajakklub
8. Jan Malinsky, Havkajak Team Nord
9. Jørn Jensen, Hou Kajakklub
10. Kristian Balslev, Havkajak Team Nord
11. Lars Jørgensens, DGI
12. Merete Malinsky, Havkajak Team Nord
13. Michael H. Pedersen, Kano og Kajakklubben Limfjorden
14. Michael Eilersen, Skagen Kajakklub
15. Michael Thaarup, Skagen Havkajakklub
16. Olav Bennike, Aalborg Havkajak klub
17. Peter Jensen, kajak og surf
18. Per Barkholt, BTI Tversted havkajak
19. Sigurd Bang Madsen, Aalborg Havkajakklub
20. Steen Sømod, Hals Ro og Kajakklub
21. Tony Klitgaard, Kano og Kajakklubben Limfjorden
22. Torben Andersen, BTI Tversted havkajak
23. 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, kommercielle kajakevent udbydere 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.
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REFERAT
Jan Malinsky bød velkommen til repræsentanterne for de nordjyske havkajakroere. Efter en
kort præsentation af de fremmødte, blev dagsordenen gennemgået.

1. NORDJYSK HAVKAJAK SAMRÅD
Formål, opgaver og sammensætning.
2. WWW.HAVKAJAKNORD.DK
Hvem ”må” være med – geografisk / færdigheder / organisation.
Dagsordenens punkt et og to gennemgået uden bemærkninger. Der er forsat enighed om Nordjysk
Havkajak Samråds formål, opgaver og sammensætning, samt kriterierne for at være med i havkajaknord.
3. HAVKAJAKROERE I NORDJYLLAND – KLUBBERNE
Status på havkajakroning i klubberne, årets havkajakoplevelser, samt planlagte aktiviteter i det kommende
år.
Skagen Havkajakklub har i 2019 fået 175.000 i støtte til SUP og Surf kajak aktiviteter. Året er gået med
indkøb af grej og fremstilling af faciliteter til opbevaring. Der planlægges et samarbejde med Skagen skole,
hvor det er et ønske at lærere fra skolen blive instruktører, og de så kan stå for at deres elever får brugt
grejet. Da det er de samme af klubbens medlemmer, som både står for det ene og det andet, må tingene
tage den tid det tager. Havkajak aktiviteten skal også passes og der er blevet afholdt introkursus for nye
medlemmer. Klubben har et behov for nye instruktører, som det arbejder på at løse. Der blev afholdt et
”Vis det rovand” arrangement, hvor der var rigtig god tilslutning. Det er planen at afholde et lignede
arrangement i 2020.
BTI Tversted Havkajak aktiv klub med mange ture, men så gerne at flere medlemmer deltog på turene.
Klubben afholdt Norgestur i år med ca. 20 deltagere. Klubben er ved at uddanne flere instruktører, men har
i forvejen allerede dejlig mange instruktørkræfter. Der er planer om at få bygget et hus i Tversted. Det er
ikke muligt at bygge tæt på stranden, men i Tversted by er der en grund ved ”Kunstnerhuset”, hvor der kan
bygges. Nogle klubkajakker er allerede opbevaret der, men de fleste står på et trailer flere kilometer fra
stranden. Det at man på alle klubaftener altid skal have kajakkerne transporteret med bil, har den fordel at
man ofte beslutter sig for at tage til andre rofarvande, f.eks. Skagen, Frederikshavn og Aalbæk. På
klubaftener få klubben jævnligt besøg af roere fra andre klubber, hvilket der sættes stor pris på. Om
sommeren har klubben roaften tirsdag og torsdag fra 1830 til 2030, og om vinteren roes om lørdagen fra 10
til 12.
Havkajak Team Nord (HTN) har ud over almindelige klub aktiviteter arbejdet på at få nye klubfaciliteter.
Planen er at få de nuværende faciliteter til at passe ind lokalområdet. Der er opnået byggetilladelse, men
der mangler finansiering. Som noget nyt har klubben allieret sig med en crossfit instruktør, som afholder
nogle aftener med ”Stræk og bøj”. Der er blevet forsøgt at opstarte SUP, men det har ikke været en succes,
måske fordi det blæst en del på de dage hvor det var planlagt.
Frederikshavn Kajakklub har meget gang i mange ting. Der er en aktiv ungdomsafdeling med ca. 14 stykker,
der træner med kajak og SUP. Der bliver roet en del i turkajakker. Der er nogle aktive pensionistroere. Og så
er der en masse havkajakroere, som er rigtig aktive og interesserede. Der har været en del ture bl.a. i
skærgården og i Tyskland. Næste år er der også planer om skærgårdsture, ture til Limfjorden og så eller
hvad folk vil.
Hou kajakklub har ikke været præget af de store aktiviteter i 2019, det har været et meget stille år.
Hals Ro og Kajakklub har haft et travlt år. Klubben har fået 20 nye medlemmer igennem og har fem på
venteliste til næste år. Næste år planlægges med 2 forårs hold. Hals har fået 1.000.000 kr. fra samme pulje
som Skagen, og derudover 750.000 kr. fra Aalborg kommune. Støtten skal bruges til lagerhal til kajakker,
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som bygges sammen med søspejderne. Byggeriet skal passes ind i planerne for lokalområdet
og byggeansøgningen er ved at blive godkendt. Det forventes at kommunen overtager det
gamle klubhus, som nok bliver revet ned. I klubben bruges klubinstruktørerne til meget.
Klubben har kun to havkajakinstruktører, så håbet er at få nogle klubinstruktører videreuddannet i 2020.
Klubben afholdt Norgestur til Færder nationalpark hvor de var 22 afsted. Trods dårligt vejr blev det en god
tur for alle, da der var forberedt både med en a, b og c plan. Klublivet fungerer godt, medlemmer deltager
som de har lyst, der er nogle der roer alene og mange der roer fælles.
Kano og Kajakklubben Limfjorden (KKL) har haft travlt med at uddanne sig selv. I maj blev et hold på 8
mand kvalificeret til EPP2. 16 nye roere er i år blevet præsenteret for havkajak. De skal på EPP2 i foråret.
Klubben har gode erfaringer med at vente et år med at kvalificere roerne til EPP2. Der er blevet planlagt
mange korte og lange ture, men det har været en udfordring at få flere med. Så der arbejdes på at finde ud
af, hvordan man kan få flere medlemmer til at deltage. Der er blevet afholdt et møde, og det er tanken at
udsende et spørgeskema, for at få klarlagt hvad medlemmerne har lyst til.
Den manglede interesse i deltagelse på planlagte klubture, var et emne mange kommenterede. Erfaringerne
er, at i perioder deltager mange, hvorefter der kommer perioder med få deltagere. Medlemmer kommer
ofte med mange forslag og ønsker, men det er ikke ensbetydende med, at de også melder sig som deltager,
når turene slå op. De gode råd gik på, at prøve at undgå at ”please” medlemmerne, men at det er vigtigt at
”ildsjælene” der slår turene op – slår de ture op de selv finder spændende. Havkajaknord blev oprettet på
den baggrund, så man kan fylde sine ture op med roere udefra.
Aalborg Havkajak klub blev stiftet i 2015. Klubben fik 65 nye medlemmer sidste år, hvilket var lidt i
overkanten. Det var ca. en fordobling af medlemmerne. I år har klubben i samarbejde med Tue fået lavet et
turleder kursus. Tanken er at få flere medlemmer som er trygge ved at tage ansvar for at ro med de nye. I
vinter blev der lavet et intokursus for de nye, en slags kombineret velkomst og basisuddannelse i at begå sig
i klubben. Derud over skal nye forsat ro 50 km fordelt over fem ture. Klubben ligger på ca. 150 medlemmer,
hvilket fungerer fint. Som ny klub er man lige opstartet med at oprette aktivitets grupper, for introduktion,
ture, kajakdepot, svømmehal m.m. En gruppe har stået for at fuld finansiering af en ny bådebro som
klubben fik i foråret. Klubben har ikke tradition fro lange udlands ture, men har god tilslutning til de
klubture som opslås, f.eks. sommer shelter tur til fur, muslingetur til Egholm og havkajakroernes
sommertræf. Til sommertræffet var indkøbt et fælles telt, så roerne både kunne være sig selv, men også
havde et sted at være fælles – det var en succes. Mange medlemmer slår selv ture op – det fungerer godt. I
september blev der afholdt rulledag i Vestrefjordpark. Det kunne godt have været bedre besøgt. Det er
nogle fantastiske forhold og klubben regner med at afholde det næste år igen. Klubben klublokale, som er
udlånt af Aalborg kommune, hvilket yderligere har givet mulighed for flere aktiviteter f.eks. kajak yoga. Hen
over vinteren er der svømmehalstræning hver søndag.
Gjøl Ro og Kajakklub har ca. 100 medlemmer og har haft 12 kursister i år. For 5. år i træk blev der i år
afholdt havkajakfestival. Over årene har rigtig mange deltaget og klubben har været rigtig glad for at
afholde den. Om der bliver en festival i 2020 er ikke helt sikkert. Klubben afholdt ”Vis dit rovand” hvor
turen var på Ryåen med besøg på Ryåmejeri. Klubben afholdt en Pinsetur til Middelfart med 25 deltagere. I
foråret fik klubben 90.000 kr. i støtte, hvilket har betydet at de 7 ældste ud af klubbens 24 klubkajakker er
blevet fornyet. I vinterhalvåret afholder klubben svømmehals træning 2 timer hver weekend.
Onadventures high light i 2019 har været en skræddersyet Færøtur med 4 deltagere. Skræddersyede ture
med få deltagere fungerer godt og er noget Tue vil forsætte med. Ellers har der i løbet af året være diverse
små kursusforløb, såsom surf kurser. Onadventure vil gerne fokusere på tunge forløb med meget pensum. I
stedet for at afholde dem over en weekend, afholdes de over 8 mdr., hvilket Tue har erfaring med gør
kursisterne meget dygtigere. Vinteraktiviteten i år er 4 gange rulle træning i Hjallerup Svømmehal. I 2020 er
der igen fuld gang på med at dele inspiration og kajak glæde.
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4. HAVKAJAKROERE – HAVKAJAKNORD / DGI / M.M.
4.1 Status på fælles arrangementer for havkajakroere.
• 13. december afholdes der Lucia roning Lucia i Aalborg Havn – Turen starter og slutter ved
Limfjordværftet i Skudehavnen. Sidste år var ca. 40 overpyntede kajakker med til at gøre det til en god
oplevelse.
• Havkajakeventyrenes Klub afholdes 16. januar 2020 i Strandby. De sidste par år har arrangementet
samlet ca. 80 havkajakroere fra hele Nordjylland.
• DGI har arrangeret foredrag med Mads Vangsø d. 28. januar i Gistrup Idrætscenter. Mads Vangsø
foredrag omhandler hans syvugers rotur tværs over Atlanten
• I Pinsen af holder Peter Jensen Maitur. Turen vil som tidligere være en veltilrettelagt skærgårdstur,
denne gang i Kristiansand området.
• Midsommertur afholdes 19. juni af Carsten Jensen – Afgang fra Solnedgangspladsen i Gammel Skagen,
pause ved Sandmilen, en pause mere, inden man efter 50 km natroning ender på Palmestranden ved
Frederikshavn.
• Kvinde kajakweekend vil blive planlagt afholdt et sted i DGI østjyllands område i August.
4.2 Steen Sømod havde ønsket at få et punkt på dagsordenen, om hvorledes muligheden er, for at kopiere
materiale fra hinanden, når vi laver arrangementer. Hvordan respekterer vi ophavsrettet over for
hinanden, klubber, forbund og kommercielle imellem.
Emnet bundede i en konkret sag hvor Tue som ejer On adventure, har rettet henvendelse til DGIs
marketingsafdeling, på grund af et DGI opslag om en havkajakaktivitet i Aalborg området. Steen som var
involveret i havkajak aktiviteten, blev ramt af konsekvenserne, da DGI aflyste aktiviteten.
Begge ”parter” fik mulighed for at fremlægge deres synspunkter, så problemstilling blev belyst temmelig
godt. Den afgørende konklusion blev, at uanset om man repræsenterer en forening, et forbund eller en
kommerciel udbyder, er dialog vejen frem. Spørg altid om lov, hvis koncepter eller tekster kopieres.
Et konkret forslag var også at tekster, f.eks. sikkerhed instrukser, som alle har behov for at anvende, kunne
gøres til ”fælleseje” gennem havkajaknord.
4.3 Lars Jørgensen fortalte om ”Bevæg dig for Livet Kajak” samarbejdet som forsætter 2020-2023.
Samarbejdet er mellem DGI og specialforbundet Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). Målet for ”Bevæg dig
for Livet” er at i 2025 skal 50% af danskerne være medlem af en klub og 75% skal være idrætsaktive. Det
betyder for kano og kajak, at der er sat et mål frem til 2023, at der skal være 6000 flere medlemmer i
klubberne. For Nordjylland betyder det, at de 25 kano og kajak relaterede klubber, skal have 600 nye
medlemmer. Det vil sige 8 nye medlemmer pr. klub pr. år. DGI har en række gratis tilbud til klubberne som
de kan benytte sig af. Forbundene er både i kontakt med klubberne, kommunerne og forsøger sig med
partnerskaber med f.eks. ældresagen. Ud over klubberne er det målet at få yderligere 6000 aktive
”garageroere” inden 2023. Her satses primært på de større byer. Hele projektet støttes af Nordea fonden
og Tryg fonden. Der er lavet en Facebook gruppe Bevæg dig for Livet Kajak, hvor man kan holde sig
orienteret.

5. DEN NØRREJYSKE Ø - EN UDFORDRING FOR KAJAKROERE.

http://www.havkajaknord.dk/vensysrundt/index.asp
Der er igen der har taget udfordring op i 2019. Lars foreslog at udfordringen kunne laves til et egentlig
”Challange”, som DGI kunne opslå en gang om året. På den måde kunne der skabes noget opmærksomhed
omkring eventet, med fælles start for udfordrerne. Tanken er at langt flere ville tage udfordringen op, hvis
de fik kendskab til den. Der var dog bred enighed om at konceptet som det er nu, ønskes bevaret. Men
også en erkendelse af at udfordringen godt kunne markedsføres bedre og fortjener mere opmærksomhed.
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6. HJEMMESIDE / FACEBOOK
Der var ingen bemærkninger til havkajaknord på hjemmesiden og Facebook. Der kommer løbende
tilmeldinger fra roere, som bliver godkendt af klubbernes kontaktpersoner.
7. EVENTUELT
• Peter Jensen vil gerne støtte havkajaknord ved at lave Spraydeck med havkajaknord logo på. Tanken er
at få markedsført havkajaknord bedre i klubberne.
• Lars Jørgensen bemærker at han kommer rundt i landet i DGI sammenhæng, og han bemærker at
netværket mellem klubberne i Nordjylland er enestående, hvilket havkajaknord nok har en god del i.
• Michael Thaarup tilbyder klubberne en skabelon til at få fremstillet et DGI roer bevis kort. Kortet som er
i kreditkortstørrelse og kvalitet, har klub informationer på den ene side og viser roerens personlige
kvalifikationer på den anden side. Kortene som fremstilles i Skagen koster 40 kr. pr stk.
8. NÆSTE MØDE
Jan Malinsky indkalder til næste møde, som vil blive afholdt i slutningen af 2020 af HTN i Strandby.

Vi ses
Mvh
Jan Malinsky
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