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Referat af kajakudvalgsmøde den 14. marts 2013  
 
Tilstede: Kenneth Larsen, Peter Havtorn, Helle Havtorn og Michael Hedegaard 
 
1. Organisering af udvalget 
Kontaktperson: Peter Havtorn 
Instruktion/frigivelse: Peter Havtorn 
Vi vil prøve at få billederne af udvalgets medlemmer på hjemmesiden. 
 
2. Navngivning af kajakker 
Klubben har 12 unavngivne havkajakker. Det blev besluttet at navngive dem efter græske guder. 
Turkajakker navngives efter nordiske guder.  
Kenneth finder navnet på 15 græske guder. 
Michael prøver at finde ud af, hvor de gamle mærkater med standeren er fremstillet. 
 
3. Mærkning af udstyr. 
Det nyindkøbte udstyr skal mærkes med mærket ”NMR”. Peter tager initiativ til dette. 
Pagajerne skal påføres længde. Kenneth havde en idé med en speciel tuschpen – han undersøger 
dette nærmere. 
 
4. Vedligeholdelse af udstyr 
Den 25. marts kl. 19 mødes vi og gennemgår alle kajakkerne for hvad de har af skader og hvad der 
skal gøres ved dem. Herefter lægges plan for det videre arbejde med vedligeholdelse. 
Det tilstræbes at få flest muligt involveret i selve vedligeholdelsen, således at alle bliver oplært i det, 
idet klubben er sårbar, hvis kompetancerne ligger på for få hænder. 
 
5. Uddannelse 
Der er i klubben 2 instruktører (Peter og Niels Christian) og 2 klubinstruktører (Kaj og Bente). Kun de 2 
førstenævnte kan frigive roere. 
2 instruktører med kompetance til at frigive er for lidt. Det er udvalgets holdning, at der som minimum 
bør være 3. Før vi går videre i processen med at få flere uddannet, så bør der træffes beslutning om 
hvilket ”system” vi vil følge, fx. EPP eller DGI’s system. 
Peter undersøger fordele og ulemper ved de forskellige systemer, og om DKF har regler som skal 
overholdes af medlemsforeningerne. 
 
6. Tildeling af rorettigheder 
Det blev besluttet, at det gøres til fast procedure, at kontakte nye medlemmers tidligere klub med 
henblik på at indhente oplysninger om aflagte prøver og antal roede kilometer. Dette med henblik på at 
kunne indplacere roerne korrekt i forhold til NMR’s kajakreglement. Herudover tages de med på 
vandet, for ved selvsyn at kunne tage en vurdering af rofærdigheder. 
 
7. Sanktionering af manglende prøver 
Det blev besluttet, at manglende aflæggelse af den obligatoriske svømmeprøve for kajakroere 
medfører, at personen sidestilles med ”Kajakret 1 (Makkerfrigivelse) med under 100 tilbagelagte 
kilometer”. Dette betyder, at personer uden svømmeprøve ikke må ro alene og altid skal benytte 
svømmevest og spraydækken. 
Michael skriver mail til alle kajakroere, der dags dato ikke har aflagt svømmeprøve. 
 
8. Ændring af kajakreglementet 
Ændring af kajakreglementet blev sparket til hjørne, da emnet var for omfattende til at kunne klares på 
dette møde, når den øvrige dagsorden blev taget i betragtning. Emnet taget op på næste møde. 
 
9. Kajakkursus 
Peter har beskrivelse af kurset liggende derhjemme. Dette sendes til Michael, som omskriver det til 
brug på hjemmesiden. Michael ser herudover på teksten til avisannonce. Max 12 deltagere. 
 
10. Opfølgning på nye roere fra 2012 
For at hjælpe de nye roere fra 2012 godt i gang med den nye sæson, så inviteres de til en dag, hvor vi 
kaster vinterrusten af. Det afholdes den 20. eller 21. april afhængig af vejret. Helle udsender SMS. 
 
11. Næste møde. 
Næste møde afholdes den 1. maj kl. 19.00 


