2014.06.02 Kano- og kajakklubbernes møde
– Deltagerliste
Njord Havkajakklub

Peter Schmedes
Bjarke Holst

Norsminde Kajakklub

Mette Caroline Lund

Aarhus Kano og Kajak
Klub

Anders Pedersen

HEI Rosport (og kajak)

Formand & instruktør

21699544
40952685

peterschmedes@hotmail.com
bjarkeholsts@gmail.com

51244458

mette.caroline@gmail.com

Formand

28 95 83 74

an.pedersen@gmail.com

Niels-Jørgen Danielsen
Annie Kaalby
Nikolaj Meyer

Formand
Kajakchef

89 38 14 87

njdanielsen@gmail.com
formand@hei-rosport.dk
kajakchef@hei-rosport.dk

Kajakklubben Skjold

Anne Mette Nielsen

Formand

30622733

amn@newmail.dk

Go Paddle

Anders Krogsager

Kasserer

23114457

anders.krogsager@gmail.com

Den Blå Rambla

Claus Pape
Bent Hviid
Torben Vang
Sofus Riishede

Formand
Best. medlem
Best. medlem
Projektkoordinator

22 84 33 77
26 79 03 56
27 78 28 30
28 11 31 83

pape@denblaarambla.dk
benthviid@hotmail.dk
torben.vang@biology.au.dk
info@denblårambla.dk

- Referat
Fast arrangement ifm festugen
Der er brug for plads til både og ophold ifm med op- og isætningssteder. F.eks ved Folkestedet og bag ved
Huset/Voxhall/Atlas
Godt med steder langs med åen hvor der måske er noget kulturelt, historisk eller naturoplevelse at stoppe
for eller sejle forbi. Formidling af by og land.
Geocathing, orientering i båd, ornitologi
Udlejning af stabile kajakker og kanoer. Opgaver kunne være løftet af foreninger, som dermed tjener lidt til
foreningskassen.
Det vil være fordelagtigt at der opholdssteder for ca. hver 2 km langs åen. Det er væsentligt at ’stedet’ er
”interessant” enten at opholde sig, eller af kultur-historisk interesse. Kunne være:
Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

-

Bålsted med sten omkring
Shelters
Borde og bænke
Græsområder
Op- og nedsætningssteder SKAL være handicapvenlige

Bådhus og klubfaciliteter ved sigøjnerpladsen. Hvad og hvem?
-

Teknikkanoer
Solide og stabile kanoer
Samlingssted for events
Guidede ture for turister.
Isætningssted for klubber og private der vil sætte både i her.
Inddrage fugle- og naturinteresserede

Kajak og/eller kano ”forhindringsbane” med fysiske opgaver eller forhindringer der skal løses eller passeres
i båd.
Fælles indkøbt kajak-kapsejllads bane til events langs med kajen ved Dokk1.
Eldrevet transportbælte der hæver båden op til rutsjetur ned af sliske.
Kajak, Vandsports- og Kanoklubben GoPaddle Aarhus har et ønske om klubfacilitet ved Aarhus Å.
Ønske om årligt tilbagevendende fællesdag for kano- og kajakklubberne. F.eks. ved Brabrand rostadion, den
nye planlagte facilitet ved sigøjnerpladsen eller et helt tredje sted.
Operation ”ren sø” og ”ren å”, hvor kano- og kajakklubberne deltager i oprydningsarbejde i å og sø.
Der er interesse for at prøve kajakpolo. F.eks. fællesklubaften ved kajakpolobanen. Det er aftalt at Den Blå
Rambla hjælper med at formidle invitation til de andre klubber allerede i denne sommersæson. (Aftalt med
Anders Pedersen fra Aarhus Kano- og Kajak Klub).
Claus Pape inviterer til kajakpolointro torsdag d. 5. juni kl. 16.15 ved kajakpolobanen i bassin 7.
Der opfordres til at hav- og langturssvømmere tager badehætter på i klare synlige farver, når de svømmer i
åbent vand.

Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

TILFØJET EFTERFØLGENDE:
På vejen hjem kom jeg i tanker om at den "veldiskuterede" rute fra havnen til Brabrand Sø
evt. kan synliggøres og udbredes på Naturstyrelsens hjemmeside "ud i naturen", hvor der
efterhånden er flere kajakruter.
Tjek:
http://naturstyrelsen.dk/
http://www.udinaturen.dk/
mvh
Anne Mette

Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

