Side 1

Nappedam Kajak
Årsberetning 2016
På mange måder ligner 2016 og de sidste de sidste par år i Nappedam Kajak hinanden, fordi vi har fået en
meget fast struktur, fast årshjul og mange gode rutiner.
Byggeri
På Bådelaugets ekstraordinære GF i foråret, blev byggeriet endelig vedtaget. Vi mødte talstærkt op og viste
os virkelig som en del af Bådelauget, og vedtagelsen af byggeriet med et kæmpestort flertal viste, at vi også
bliver betragtet som en del af Bådelauget.
Der skulle så gå yderligere næsten et halvt år, før vi kunne starte (tegninger, ansøgninger m.v.).
Vi startede i september, og sådan som vi er kommet fra start har imponeret alle. Ca. 45 af vores
medlemmer har allerede nu været i arbejdstøjet. Ikke nok med det, byggedagene har været hyggelige og
velfungerende, og vi mærker at dét, der er vores gode samværskultur i vores sædvanlige aktiviteter også
kommer til udtryk i et rigtig godt arbejdsfællesskab.
Vi har allerede nu lavet fundament, og stålkonstruktionen er næsten monteret. Byggeriet fortsætter i
vinter, og der skal selvfølgelig være rejsegilde på et tidspunkt. Andre er mere kompetente til at fortælle om
de næste skridt – det jeg kan sige er, at der bliver fortsat brug for alle hænder, og at organiseringen fortsat
kører i skemaet på hjemmesiden.
DGI Paddle Of
Jeg har været til nogle møder i DGI Østjylland gennem det sidste år. Møderne har været slået op som
Paddle Off, og har alle har kunnet deltage i dem.
Paddle Off er tænkt som genoplivning af samarbejdet mellem de østjyske kajakklubber.
Der er både blevet snakket om konkrete aktiviteter og mere overordnede ting som klubudvikling,
medlemstiltrækning og fastholdelse af medlemmer.
Det gik op for mig, at man snakker rigtig meget om at klubberne lave ”tilbud,” som andre kan benytte sig af,
man snakker om frivilligt arbejde i klubber, som noget nogen skal gøre for andre.
Hele den indgangsvinkel jeg vil anfægte med udgangspunkt i Nappedam kajak, ikke mindst med byggeriet
som et strålende eksempel – vi er en klub, hvor vi skaber ting sammen, hvor det er naturligt at bidrage med
noget, hvor det er lækkert, at nogen arrangerer noget, man kan deltage i – og så gør man selv noget andet
en anden gang – ALLE KAN NOGET.
Og det er noget helt andet, end at nogle frivillige laver tilbud til andre.
Det er godt at være bevidst om, at vores klubkultur er sådan – det skal vi værne om og overlevere til nye
medlemmer.
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Nytårstur:
Nytårsturen ér blevet en tradition. 1. januar 2016 blev skudt i gang med en fin nytårs vandre- og rotur.
Ca. 20 medlemmer mødtes, denne gang på Favnetræpladsen og ankom enten til fods eller i kajak. Det blev
bemærket af forbipasserende, at vores lille sammenkomst i skoven lignede en nytårsfest, der ikke var slut –
og sådan var stemningen vist også.
Fællearrangementer
Vi havde sidste vinter 4 gode fællesarrangementer
 Fællesspisning og foredrag om Oman
 Foredrag med John Andersen fra eventyrernes klub – denne aften er et eksempel på, at vi godt kan
trække en prof oplægsholder udefra og få det til at hænge sammen med entré. Vi havde inviteret
Bådelauget og naboklubber og havde en spændende aften.
 Fællesspisning og bytte-udstyr-aften
 Ølbrygningsdag – efter sigende blev der brygget noget godt kajakøl.
Vinterværksted
Stort tilløbsstykke. Der blev igen lavet pagajer, en enkelt kajak og forskellige private ting. Hvordan det bliver
for den kommende vinter, meldes ud.
Vinterroning
Det ér bare noget særligt at ro om vinteren – og tendensen er, at flere medlemmer bliver fristet til det. Det
ses bl.a. på antallet af klubmedlemmer, der investerer i tørdragter. Specielt én vintertur står nok klar i
erindringen – nemlig den tur, hvor vi bogstavelig talt huggede os igennem isen næsten helt over til Ruinen –
den dag var det ikke ”bare lige” at ro derover.
Vi har hidtil ikke gjort noget særligt ud af vinterroning, ud over at klæde os godt på, være ekstra påpasselige
med vejrudsigten og med at ro kystnært og i det hele taget være fornuftige.
Med den øgede interesse for vinterroning, kunne det være et indsatsområde f.eks. at lave vinterredninger,
så vi ved hvad vi har med at gøre, samt f.eks. et fællesarrangement med et kursuspræget indhold omkring
hypotermi og førstehjælp. Det vil jeg godt sende videre til den nye styregruppe at kigge på.
Svømmehal
I vinters lancerede vi nye tiltag i svømmehallen.
Vi lagde et antal torsdag aftener ind til egen-træning og med egenbetaling. Der var ikke vildt mange, der
benyttede sig af muligheden, men nok til at det løb rundt, og nok til at vi gør det igen i år (start 24.
november, tilmelding på hjemmesiden og betaling til AM).
Vi havde endvidere vores sædvanlige søndage, hvoraf 3 var forbeholdt rullekursus.
10 stykker deltog, flere fik lavet deres første rul, og alle fik noget ud af det teknisk. Jeg vil gerne lægge op til
at vi også tilbyder rullekursus i kommende vinter og ligeledes har et antal gange i svømmehallen til anden
leg og f.eks. redninger.
Vi har i denne sæson sat ind med sikkerheden også i svømmehallen, idet 5 medlemmer tog bassinprøven,
så vi mere systematisk har haft en livredder på kanten. Bassinprøverne bliver fornyet i januar, så det er et
tiltag vi kører i system. Hvis flere gerne vil tage bassinprøven, siger man det til mig.

Frironing og nye medlemmer
Det blev forår, og vi kom ud af svømmehallen. Vi var i en længere periode usikre på, om vi ville få fyldt op til
80 medlemmer. Vi afholdt en introaften her i klubhuset – på-land arrangement samt deltog i Open by Night
i Rønde. Og så havde vi et frironingshold på 14 og fuldt hus.
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Der blev budt velkomne til de nye medlemmer til frironingsfesten i starten af juni.
Et aktivt hold, hvoraf vi har set de fleste til klubroning gennem sommeren.
Jeg kan her indskyde, at vi pt. har 10 på venteliste, og det ligner det vi er vant til. Vi prøver at pleje dem lidt
ved at sende nyhedsbreve til dem, mens de venter.
Ror 2
Vi gennemførte også i år et ror 2-kursus med 9 deltagere og var begunstiget med det mest perfekte vejr til
at øve sig i og tilegnelse sig ny teknik.
Klubinstruktøruddannelse
I år én ny uddannet – Henrik Nordentoft.
Uddannelse af havkajakinstruktører
På instruktørsiden, kan siges, at Michael Frandsen og undertegnede er blevet færdige med modulerne til
havkajakinstruktør 1, så vi nu er 5 (Jesper N., Flemming og Birger). Jens L. er godt på vej og bliver færdig til
sommer, Hanne V. er startet med turledermodul.
Ture
Vi har også i år haft et godt udbud af ture – ture af forskellig karakter, og hvor også nye medlemmer har
deltaget:
 Forårstur til Fur med 20 tilmeldte. God ide, at lave forårsturen med udgangspunkt på
campingplads, det så ud til at friste flere
 Begyndertur til Knebel Vig – 18 deltagere i god blanding af nye og gamle
 Flensborg Fjord
 Bornholm for andet år, deltagelse i kajakweekend arrangeret af bornholmske kajakfolk
 Tartelettur på Horsens fjord
 Den traditionsrige Silkeborgtur i september
 Endvidere en række private ture i ind-og udland
Loggen siger samlet 10-11 000 km. Jeg ved ikke hvor nøjagtig, der er logget, men det ligner sidste års
distance. Det ser ud til at aktivitetsniveauet på vandet har været mindst som sidste år.
Omkring ro loggen, vil jeg indskyde, at langt de fleste har taget den elektroniske log i brug, og at det er den
gamle styregruppes anbefaling, at vi fra næste sæson helt dropper mapperne.
Klubaftener
Vi besluttede på sidste årsmøde at omdøbe vores ro aftener til klubaftener, for at markere, at der skulle
kunne ske noget andet end ”bare” at ro.
Vi satte et antal dage af som teknikaftener, men det er i praksis ikke blevet til det helt store. Hvis det er
noget, der skal arbejdes videre med, skal roudvalget måske organisere det på en anden måde, men først og
fremmest skal vi vide, om der er interesse for det. Så det må I gerne kommentere.
Ellers har vi fortsat strukturen med, at de fremmødte på en klubaften kan dele sig i to hold, hvor turlederen
følger den ”lille” tur. Der har været organiseret turleder frem til sommerferien.
Vi har det oppe at vende hvert år, og det bliver ved med at være vigtigt, fordi klubaftenerne er og bliver en
nerve, hvor man skal kunne være sikker på at kunne mødes med nogen at ro med.
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Kajakker
Vi har været udfordret med hensyn til kajakker i år. Vi har ikke investeret i nye kajakker, og de fleste af
vores glasfiberkajakker har ligget i tørdok. Det lykkedes først i august at få et par af dem repareret. Hvis
man skal se positivt på det, så er det jo meget godt at ro i noget andet end man plejer.
Men det har selvfølgelig ikke været optimalt. Vi skal være særlig omhyggelige med at passe på kajakkerne,
glasfiberkajakkerne er mindre robuste og kræver ekstra påpasselighed – og fælles udstyr er mere udsat end
privat udstyr. Men når ting bliver slidt, er det fordi det bliver brugt – og det er jo meningen med, at vi har
det.
Så den nye styregruppe har en opgave sammen med grejudvalget med at få kajakkerne helt klar til foråret.
Der er allerede nogle planer om at gennemføre et kursus i glasfiber reparation og i det hele taget
vedligeholdelse af kajakkerne, så flere kan hjælpe til med at holde dem i orden – og det jo ikke er vilje til at
yde et stykke frivilligt arbejde vi mangler.
Året der kommer
Vi står overfor et år, der bringer noget nyt, i og med, at kajakhuset jo gerne skulle blive færdigt og tages i
brug i 2017. Det kræver noget ekstra af os både at bygge og samtidig drive klubben.
Det er den nuværende styregruppes oplæg, at vi skal holde fast i at lave nogenlunde de ting, vi plejer, så
vores kajakkalender også i 2017 kommer til at se spændende ud.
Sådan som jeg har oplevet de sidste måneder, tror jeg på, at vi kan begge dele.
Tak for en god sæson.

Anne Mette Jørgensen

