Referat af kajakmøde 22. januar 2009-01-23
Deltagere: Niels Ulrik, Bjørn, Per, Trine, Ida, Kirsten, Carsten, Peter (referent)
1. Orientering
Peter orienterede kort fra de seneste møder i sejlklubbens bestyrelse, herunder om arrangementer i
forbindelse med Frederikssunds 200 års jubilæum. Eventuelle arrangementer for kajakafdelingen
kan være i forbindelse med Dannebrogs ankomst 12. maj og kano og kajaktræf 13. juni.
Bestyrelsen har desuden besluttet at indkøbe ny lås og flere nøgler til container med grej, så flere
kan få adgang.
2. Legatmidler
Vi har modtaget svar fra Tuborgfondet med tilsagn om 22.400 kr. til indkøb af 2 kajakker. Det blev
besluttet at bede Malik om tilbud på yderligere 2 kajakker, således at der i alt indkøbes 5 kajakker.
Kajakvalget i forbindelse med det først indhentede tilbud på to Baffin og en Fjell opretholdes.
Carsten og Peter kontakter Malik for tilbud og har mandat til indkøb – dog efter at tilbud har været
rundsendt til afdelingen med henblik på eventuelle bemærkninger.
3. Faste opgaver i kajakafdelingen
Peter opfordrede til, at visse opgaver blev placeret mere formelt. Følgende opgaver blev fordelt:
Materialeansvarlig: Carsten
Turlederplan: Peter
Kontaktperson til DKF: Bjørn
4. Vintertræning i svømmehal
Ida fremlagde resultatet af research. Kombination af pris og for få deltagere resulterede i, at der i
stedet satses på mulig tid i Frederikssund svømmehal.
(Ida har efterfølgende i mail af 23. januar oplyst, at vi har fået tid i Frederikssund 14. februar fra
kl. 7-10)
5. Erfaringsopsamling vedrørende vinterroning
Forskellige episoder blev drøftet og der var enighed om, at vi generelt ikke har været tilstrækkeligt
gode til at overholde de regler, der er besluttet for vinterroning. Turlederen skal i højere grad være
leder og eksplicit omkring de aftaler mv., der indgås omkring de enkelte ture. Samtidig opfordring
til, at alle følger reglerne af egen drift, således at turlederen ikke skal have rolle som ”politimand”.
Desuden drøftelse af erfaringer fra ”badedag” 17. januar, hvor Niels Ulrik, Martin, Per og Peter var
i vandet for at teste udstyr. Der blev besluttet en tilføjelse til vinterroningsreglerne, som Bjørn i
forlængelse af mødet har distribueret jf. nedenstående:
”For at sikre at beklædningen er tilstrækkelig skal alle roere, der deltager i
vinterroning demonstrere, at de kan komme helt ud af kajakken med efterfølgende entring.
Det er underordnet om entringen foregår som selvredning eller i form af makkerredning.
Dette skal demonstreres mindst en gang i hver sæson på et tidspunkt, hvor vandet er under
10 grader.”
Det er meningen, at denne test af påklædning er obligatorisk for alle, der ønsker at ro i klubregi om
vinteren og at det typisk vil foregå en week-end umiddelbart efter, at vinterreglerne er trådt i kraft,

dvs. at vandet er under 10 grader. Men der var også enighed om at være konsekvente med hensyn
til, at reglerne træder i kraft umiddelbart og at roning i klubregi på de kommende ture fordrer, at der
gennemføres en test.
Den 17. januar var det kun Niels Ulrik og Martin, der gennemførte et forløb, der opfylder
betingelserne.
6. Instruktion
Bjørn har gennemført instruktøruddannelsen under DKF og vil jf. tidligere rundsendte papir (også
tilgængeligt på hjemmesiden) om ”Frigivelsesforløb for havkajakroere i Jægerspris Sejlklub”
tilrettelægge et forløb. Den oprindelige målsætning om, at der skulle være mulighed for prøve inden
sommerferien blev drøftet og der var enighed om, at dette ville give et meget komprimeret forløb.
Derfor påregnes der først prøver efter sommerferien.
7. Roregler
Per fremlagde forslag om, at vi får nedskrevet et sæt regler for vores sejllads, herunder krav for at
være ”frigivet” og under hvilke betingelser nye medlemmer i klubben kan tages med på vandet. Per
og Bjørn udarbejder forslag og rundsender.

