Holbæk Kajak Klubs historie
Holbæk Cano - og Kajak Klub (HCK) blev stiftet i 1979 af en udbryderflok af roere fra Holbæk
Roklub, som ønskede at udforske fjorden på friere præmisser end roklubben var i stand til at
tilbyde.
Klubben blev etableret i Annekshavnen, hvor man fik en ældre skurvogn som klublokale og
medlemmerne byggede et bådehus af genbrugsmaterialer.
Bortset fra lidt knopskydning i form af containere til kajak opbevaring var forholdene således indtil
2001. Bestyrelsen af klubben havde i nogen tid arbejdet ihærdigt på at forbedre forholdene og dette
lykkedes ved, at man igen ved hjælp af medlemmerne byggede det nuværende bådehus. Dette var et
kæmpe fremskridt og klubben begyndte at falde pænere ind i det ellers renoverede havneområde.
I 2007 havde klubben igen samlet kræfter og tog fat på at bygge klubhus med omklædnings- og
badefaciliteter. Det Lille Savværk stod for at bygge og styre byggeriet og medlemmerne lagde så
mange arbejdstimer som muligt. August 2008 stod huset færdigt og det er en forbedring, der kan
mærkes. Det føles stadig som luksus at kunne få et varmt bad efter roning og det sociale liv i
klubben har fået rigtig gode forhold.
I 2005 skiftede klubben navn fra Holbæk Cano- og Kajak Klub til Holbæk Kajak Klub, idet vi ikke
havde nogen kanoer.
Klubben har i mange år udelukkende haft turkajakker. I 2006 startede en kajakpolo afdeling. De har
nu bane i bassinet ved den gamle trafikhavn (ved bystranden).
I 2007 erhvervede klubben de 2 første havkajakker. Siden er flere kommet til. Året efter lavede man
en særskilt roskole for havkajakker og nu er der fast en roskole for turkajak og en for havkajak.
Klubbens politik er, at der skal være klubmateriel til rådighed for medlemmerne, så klubben har nu
et stort antal både tur, polo og havkajakker, som medlemmerne frit kan benytte.
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