Tid som formand i Horsens Kajakklub i perioden nov 2004 – jan 2008
I 2002 ville jeg gerne prøve en ny sport og var heldig at komme med på begynderholdet,
der med en kapacitet på15 pladser var hurtigt overtegnet. For trendbølgen hvor aktivt
udeliv og adventure var i fuld gang, og kajaksporten appelerede til mange og det gør den
stadig.
Derfor var det en overraskelse at komme til en klub med relativt få aktive medlemmer. En
solid kerne på 10-15 medlemmer med Michael Staghøj som formand holdt heldigvis gang i
klubben ved selv at være aktive roere, og de sørgede også for uddannelse af os nye
roere. Herudover var der nogle få roere fra begynderholdene de foregående år, som
”hængte på.”
2002 holdet var et godt begynderhold, de fleste af os blev grebet af sporten og den gode
og oprigtige stemning i klubben. Efter roning blev der på klubaftenerne med begejstring
snakket om alle de muligheder der er for kajaksporten, og visioner blev drøftet, men der
var ikke kræfter i klubben til at føre ret meget af det ud i livet.
Heldigvis blev mange af begynderne fra 2002 hængende i de efterfølgende år, og i 2003
kom der igen nogle nye roere, der kunne se mulighederne i klubben og gerne ville være
med til at udvikle den.
En af de første konkrete fornyelser i min tid som roer var at der i 2004 blev udarbejdet en
skriflig plan for afvikling af begyndertræningen. På den måde blev informationen til de nye
roere forbedret, og ikke mindst blev det sikret at begyndertræningen kom til at indeholde
de nødvendige elementer. Det har været med til at hæve niveauet på nye roere, og HKK
er den dag i dag respekteret som en klub med bl.a. høje sikkerhedsstandarder.
I 2004 fik nogle af klubbens enthusiaster tillige konstrueret og bygget klubbens første
kajaktrailer, som siden da har været flittig brugt.
I 2005 skete der to nye ting, der for alvor har været med til at forny HKK. Den 2. april gik vi
i cyberspace med vores hjemmeside, og nu var der pludselig en helt anden tilgang til
informationer om vores klub. Det har sikkert også været en medvirkende årsag til at listen
over interesserede begyndere rundede 60 personer inden sæsonen gik i gang!
Den anden ting var at vi ved generalforsamlingen øgede antallet af bestyrelsesposter fra 3
til 6, for dermed at skabe klare fokusområder for klubbens aktiviteter. Derved blev der
etableret nye udvalg for bl.a PR/webside, der sikrer HKK’s synlighed og profil udadtil.
Og så var 2005 jo også året hvor handicaproningen blev påbegyndt, et super initiativ der
har givet mange km på rokortene og gør det den dag idag!
I 2006 kunne klubben fejre sit 70 års jubilæum og d. 30. september kunne vi indvie det
længe ventede bådhus med plads til over 50 kajakker. Det var en festlig dag, hvor den
kommende borgmester Trøjborg klippede snoren.
2007 var et stort år for HKK, for da fik vi endelig – efter mange års stilstand – genetableret
et ungdomshold. Nogle af klubbens ildsjæle, med Birgitte Froberg i spidsen afsatte en stor
portion tid til at få de unge i gang, og ungdomsholdet omtales nu med stolthed både i og
udenfor klubben på baggrund af de flotte resultater de gang på gang opnår ved

konkurrencestævnerne rundt i landet. Ved årets generalforsamling blev bestyrelsen da
også udvidet med endnu en post til lederen af det nyetablerede ungdomsudvalg.
Med et initiativ fra Horsens Sejlklub blev der etableret et samarbejde mellem Sejlklubben,
Roklubben og HKK om visioner for et fælles Søsportscenter. Dette udvalg har en stor del
af æren for at Søsportscentret er med i kommunens Havneplan, og arbejder fortsat på at
få realiseret planerne.
Årets Tour de Gudenå var en meget blæsende affære, og kun få gennemførte
førstedagens distance mens resten måtte en tur i baljen eller bare give op. Her blev
begrebet kajak-moonwalking nævnt for første gang (ét pagajtag frem, og to tilbage!)
Jeg kan således se tilbage på en meget begivenhedsfuld periode i HKK’s historie, hvor
grundlaget er skabt for mange af de aktiviteter vi ser i klubben i dag. Og det vigtigste og
mest glædelige er at klubbens gamle ånd stadigvæk består!
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