Michael Staghøj, formand 2001-2004
Der var lagt op til kampvalg, og spændingen var ikke til at tage fejl af. Afgående formand Lars Vendelbo
havde haft gang i den helt store rekruteringskampange, der var både formands T-shirt og lignende
bonusordninger i spil..... Til generalforsamlingen valgte jeg efter et par gode kopper kaffe og noget kage at
tage udfordringen op. Jeg havde et par år forinden for første gang stiftet bekendtskab med klubben, da jeg
en vinterdag slentrede rundt på havnen, og så en, viste det sig, utrolig flink og uhøjtidelig Viggo, som
skyllede sin blå Spica efter en tur på fjorden. Vi faldt hurtigt i snak, og jeg mødte op til instruktionen i
foråret.... Vi var en ret ny bestyrelse, og der var nogle praktikaliter som lige skulle findes ud af, men vi blev
nu ret hurtigt godt kørende. Horsens Kajakklub var/er egentlig en ret velfungerende klub, med en flok
fornuftige og herlige kajakroere som medlemmer, så opgaven som formand var ikke nogen uoverskuelig
opgave på den front. Klubhuset var netop blevet udvidet med mere plads til træning, og vi fik indkøbt et nyt
Dansprint ergometer, som igennem tiden er blevet flittigt brugt. Efterhånden som kajakroning blev en mere
eftertragtet sport, og flere medlemmer begyndte at investere i kajakker, blev pladsen lidt trang, så der blev
ryddet lidt op i bådhallen, og det var en sjov oplevelse at tage på tidsrejse med Viggo som guide, og med
historier om de tidligere/inaktive medlemmer og deres MEGET støvede kajakker! (Og sådan gik det til at jeg
blev den lykkelige ejer af Kim Trend's Lancer, men det er en anden historie...) Instruktionen af begyndere
var også noget vi kiggede lidt på, og vi fik nedsat et træningsudvalg, som jeg selv senere blev en del af. Den
gang var der faktisk mangel på medlemmer, så jeg husker også vores optog med kajakker på skulderen ned
gennem gågaden, sammen med sejlklubben som var i samme situation, og den efterfølgende "åben havn"
dag, som godt nok blev lidt af en fuser pga. noget fodbold, håndbold eller andet uinteressant sport.... Det
sidste år i min formandsperiode begyndte interessen for kajakroning at stige, og der var fuldt bookede
begynderhold. Desværre var antallet af begyndere som blev til faste medlemmer ret begrænset, og vi følte
at gode instruktørkræfter blev spildt. Det er så her træningsudvalget kommer ind i billedet, og jeg vælger at
abdicere fra formandsposten, og bruge min tid, sammen med klubbens instruktører, på træning af
begyndere, og senere på "genoptræning", tekniktræning og det herlige ungdomshold som jeg stadigvæk
savner! Personligt er jeg i dag medlem af Ry Roklub, men bruger mest tid på at fremavle mit eget
"ungdomshold" sammen med en af de lokale kajakinstruktører, og får knap så mange kilometer i armene.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres gode humør og store indsats, og fordi i gav en
uvidende studerende en solid base at vende "hjem" til. En særlig hilsen skal gå til Viggo og Oluf, som på
mange måder står for det der er ånden i Horsens Kajakklub, og så er de skide flinke.... Horsens Kajakklub
længe leve!

