Ideer/forslag som DBR ønsker at arbejde videre med under forudsætning af at
foreningerne bidrager med aktivitet
1. Faciliteter og aktiviteter på Aarhus å.
- Herunder offentlig kanoudlejning og kano-kajakklubbernes adgang.
- Skilte med nummerering og stednavne set fra åen.
2. Større fælles årlig vandsportsevent: ”Havnenes dag” // ”Vandsportens dag” //
”Rambla Festival”
3. Fælles vandsports-materiale trailer med våddragter,
svømmeveste og sikkerhedsudstyr samt eventuelt vandsportsmateriel
målrettet leg og træning for begyndere og børn.
- Forudsætning at foreningerne understøtter denne investering ved at
arrangere ferieskoler, åbent hus og/eller ’kom-og-prøv’-arrangementer.
- Samt skolebesøg (skolereform).
4. Udvikling af dykkerrevet ved Nordmolen, Aarhus ø så det bliver relevant for
dykkerforeningernes aktiviteter (fase 2).
- Forudsætning at dykkerklubberne understøtter denne investering ved at
arrangere klubsammenkomster, ’kom-og-prøv’-snorkling, undervandsjagt,
etc.
5. Udvikling af Triathlon-bane ifm Open Water svømmebanen v. Aarhus ø.
- Forudsætning at Triathlon-klubberne understøtter denne investering med
offentlig træning, stævner, træf, osv.
6. Kaproningskonkurrence v Brabrand Rostadion (eller i det indre havnebassin)
ifm festuge eller lign – f.eks. konkurrence ml kommunens gymnasier eller
roklubberne imellem
7. Kajakpolobane i bassin7
- Forudsætning at Kajakpoloklubberne understøtter aktivitet på banen
8. Permanent og handicapvenlig nedgang til stenrev og OW-bane på Nordmolen,
Aarhus ø
9. Trekantsbane til coastal roning m.v. (også kajak). Fælles coastalbåde.
10. Opbevaring (skur/container) til robåde og havkajakker på Marselisborg havn,
for de roklubber som ønsker at sejle sydpå langs kysten

Ideer/forslag som IKKE er mulige inden for breddeidrætsprojektperiode og
budget – kræver yderligere fundraising
A. Undervandsplatform til træning af dykkere (ud for Nordmolen)
B. Citybåd (Citybike) på åen = udlånsstationer til SUPboards, kanoer eller
kajak. Hvor du betaler et depositum ved lån.
C. ”Vandsportsforeningernes hus” – fast tilhørssted med adgang til vandet for
de foreninger som er ”hjemløse”.
D. Fælles indkøbt flytbar kapsejllads bane til events f.eks. langs med kajen
ved Dokk1/indre havnebassin.
E. Kabelbaneanlæg (vandski, wakeboards)
F. Surfbølgeanlæg
G. Flere broer langs kysten robåde kan lægge til ved. (NB: Behov og ønsket
herfor var ikke så stort.)
H. Vinterbadningsfacilitet på Egå Marina
I. Kunstigt skabt surf-rev, der skaber bølgeknæk ved skift i vanddybden.
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Uddybende information udtrukket af referater fra foreningsinddragelsesmøder maj-juni 2014
Ad. 1+6+E). Kajak- og kano:
o

o

o
o

Bidrag:






Fast arrangement ifm festugen
Geocathing, orientering i båd, ornitologi
Kajakpolo i bassin 7 for andre klubber hhv. åbne arrangementer
Operation ”ren sø” og ”ren å”, hvor kano- og kajakklubberne deltager i oprydningsarbejde i å og sø.
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.
Forudsætninger:
 Kajakker og kanoer til udlejning/borgertilbud

Bidrag:
 Citybåd (Citybike) på åen = udlånsstationer til SUPboards, kanoer eller kajak. Hvor du betaler et depositum ved lån.
Forudsætninger:
 Slusen gøres pasérbar for småbåde (kano, kajak, SUP, etc)


Niveauforskelle i åen udlignes.

Sikkerhedsforanstaltninger ved Åen
- Skilte med nummerering eller stednavne til at identificere – hvor man er – ved en ulykke. Og for byens sightseeing.

Ad. 3. Sejlads:
o Bidrag:
 Vil gerne holde åbent hus arrangementer og sejlsportens dag.
o Forudsætninger:
 Trailer med våddragter m.v.
 Støtte til løn / Båddrift

Ad. 4.+8) Dykning:
o Bidrag:
 Øge tilgængeligheden for dykkersporten (flaskedykning, snorkling, undervandsjagt, undervandsrugby, etc):
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o

Forudsætninger:
 Trappe ned udvendig på nordmolen (Aarhus Ø). Med en del under vand til op- og nedstigning for dykkere, undervandsjægere, snorklere og open water svømmere.
 Flagstang på nordmolen til at hejse dykkerflag (signal om ”dykkere i vandet”).
 Undervands forhindringsbane - Snorkelbane med ringe og udfordringer på 3-4m vand.
 Offentligt tilgængeligt slæbested, med udsejlingsbøjer som markerer ind- og udsejling til kysten og de 300m fra kysten, hvor der må sejles på langs af kysten.
 Afmærket indsejling til Lystbådehavnen, så der kommer et ”båd-frit” område i vandet ud for nordmolen. Et område der inkluderer ”det nye rev” ca.

50m ud i vandet.
Ønske om svømmehal med minimum 8x12m. Vanddybde min. 3m, max. 5m. Til undervandsrugby. (Aqua-quick).

Ad. 6+9+I) Roning:
o Bidrag:
 Vil gerne holde åbent hus arrangementer.
 Kaproningskonkurrence ifm festuge eller andet – f.eks. konkurrence mellem byens/kommunens gymnasier.
o Forudsætninger:
 Trekant bane til coastal roning m.v. (også kajak)

Fælles initiativ / aktivitet der kan gøre rosporten interessant og tilgængelig for børn og unge. Som supplement til Roforbundets initiativ.
- Skoleroning – skolereform.
Stort ønske om at kanalen igennem havnen går hele vejen igennem, så havnen kan passeres for robåde og ture langs kysten til begge sider.
- Produktion af ”propaganda”-materiale der kan visualisere behov og løsninger overfor politikerne og beslutningstagere.
Ad. H+I+L ) Øvrige vandsport (surf, vandski, etc) – se referat fra foreningsinddragelsesmøde for grundig uddybning
Kunstigt rev der skaber bølgeknæk ved et skift i vanddybden. Der findes i forvejen et sandrev ud for Marselisborg havn langs med Strandvejen ca. 70m fra
kysten som eventuelt kunne tilpasses/forbedres.
Vandski kabelbane (wakeboard). Også attraktivt for kitesurfere, når der ingen vind er. NB: Der findes kabelbaner i KBH, Hvidesande (runde), Ålborg (linje)
Kunstig surfbølge – Surfpark. God til surftræning, da bølgen er forudsigelig.
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