
Agenda. 

1. Evaluering af sæson 

a. B&U 

b. B&U - Vintertræning 

c. Frigivlseshold 

d. Omskoling 

e. Polo 

f. Havkajak 

2. Næste sæson B&U 

a. Hvad har vi af børn? 

b. Hvad kræver det af hjælpere? 

c. Skal vi have flere? 

d. Næste vinter. 

e. Kurser 

f. Div. 

3. Næste sæson frigivelse 

a. Hvad har vi af deltagerer? 

b. Hvad kræver det af instruktører (kurser)? 

c. Datoer 

d. Besked til deltagerer 

e. Svømmehal 

f. Kajakker 

g. Div. 

4. Næste sæson Polo 

a. Div 

5. Næste sæson Havkajak 

a. Deltagerer 

b. Flere kajakker? 

6. Fælles retningslinier. 

 

  



1a: 
Mandage kl 18-20 

Få ror konkurencer (Gerda kører det). Måske flere næste år. 

Kajakrally næste år vil Gerda gerne styre. 

Træner:  

Malene og Berit tager de nye. 

Morten tager de næste. 

Henrik L tager (sommen tider de bedste). 

Sara hjalp til.  

Godt med ture! 

Vi skal være flere trænerer, hvis der kommer flere nye. 

Få gerne flere til at ro om torsdagene. 

Det vil være godt med en B&U-side på hjemmesiden. 

 

1b: 
Går skide godt. Godt med konkurencer. 

Mangler Håndvægte mellem 5 og 10 kg. 

Balancebrædder mangler evt. 

Kage efter træning. 

Gode til at få nye med. 

God opbakning til forældre. 

Gerne samme koncept næste år. 

 

1c: 
Mogens sender. 

14 deltagerer. 



Positivt: 

Godt det var samme dag som havkajak. 

Fungere godt mellem Mogen, Camilla og Henrik. 

Der er stadig flere der træner sammen. Skide godt. 

Negativt: 

Løbende til- /fra-meldinger. Manger der faldt fra ved det første intromøde. 

Der er nok nogle der gerne ville ro havkajak eller lign. 

De prøvede ikke nok i svømmehallen. 

Meld program med alle datorer ud fra starten. (måske knaps så ambisiøst). 

Ikke flere end 8 til prøve/holdet. 

Flere stabile kajakker. 

De fik mange forskellige instruktioner. Det kunne være godt at vi gjorde det på samme både. 

Næste år: 

Gerne Camilla og Mogens igen 

Der skal lave deltagerlister med navne, tlf, fødselsdato mm. 

Optimalt med 8 personer på holdet (maks 10 men det kræver en hjælper). 

Infomøde: Skal rykkes til april. 

 

1d: 
Henrik og Lars-Peter. 

I videst muligt omfang skal de på kursus. 

Henrik siger det kører fint og vil gerne fortsætte med. 

 

1e. 
Ingen polotrænere til stæde. 

Jeg kontakter Peter Nissen. 

B&U spørger om der kan komme et B&U hold. 



 

1f. 
Gik godt. 

Mange ror ikke rigtigt bag efter. 

Der mangler ture til de mindre stærke. 

Mangler kort & kompas-kursus. 

Mangler Havpagajer. 

 

2a. 
Samme antal som sidste år + 1. 

Måske kommer der flere (måske 4-6 stkker). 

Tilmelding stopper efter ca. 2 gang. 

 

2b c. 
Asbjørn og Rasmus hjælper gerne til. 

Sørg for forskudt start, så de erfarne kommer på vandet før de mindre erfarne. 

I det hele taget prøv at give de erfarne mere udfordring. 

 

2d. 
Asbjørn og Rasmus vil gerne fortsætte. 

 

2e. 
Asbjørn, Rasmus og Morten (måske Malene og Berit) skal på I1 

EPP beviser til Rasmus og Asbjørn. 

 



2f. 
Redningsveste mangler. Der er søgt. 

Der mangler bukke eller faste kajakstativer. 

Komuniker at på kursusdage har kurset førsteret til både. 

 

3Næste sæson frigivelse 
a. 6 eller 7. Flere på vej. Maks 8 deltagere. 

b. Maja vil gerne hjælpe/deltage. 

c. Se d. (onsdage) 

d. I brevet til deltagerne skal der stå, at de skal betale kontingent inden de er optaget på kurset. Mogens og 

Camilla forfatter et brev.  

e. Mogens kontakter komunen. 

f. Ingen bem. 

 

Retningslinier. 
Kris udarbejder en EPP2 retningslinier. 

Selvredning. 

Makkerredning. 

Svømme med kajak. 

 

 


