
1. Evaluering af året der er gået (siden standerstrygning 2013). Hvad har vi lært, hvad er gået godt og hvad
skal vi lave om

  -a : Generelt (Kris)

-Ref: 

  -b : Begynderhold (Mogens)

-Ref: 

Godt hold. Godt sammenspil mellem instruktører. God plan med opgaver til de to inst. Godt med kun 8 
kursister.

En person stjal en del instruktørtid. Måske skal deltagerne vurderes/informeres om kajaksport inden kursets
start. 

Tilmelding til kurset: Ved kursets start vil det være godt, at have en fast liste med alle kursister. Og ikke som i
år, at Mogens og Camilla skal kontakte deltagere og mulige deltagere og afklare.

Det om deltagerkrav skal stå på hjemmesiden .

  -c : Havkajak (Jesper)

-Ref:

Anderledes havkajakhold, da der har været ”ikke kajakkyndige” på holdet. Det ser desværre ikke ud til, at 
der er kommet så mange nye faste havkajaroere ud af kurset.

  -d : Polo (Peter)

-Ref:

Peter er en ”nødløsning” da vi ikke kan finde en ”træner”.

Det fungere rigtigt godt. Der kommer en 8-10 spilere her gang. Men det ville være rigtigt godt med en 
træner/driver.

  -e : B&U (Morten)

-Ref:

God gruppe af glade børn. Et stort mål er at de er glade.. og det er de.

Det tager lang tid om at komme i vandet.

Måske kunne man lave forskudt start, så hurtigholdet evt. Mødes 15 min før de andre.

Det kunne være godt at finde en god løsning til at komme hurtigere på vandet.

Super godt med gode, hjælpene forældre.



Det er måske ikke så godt at der kommer nye børn til, gennem sæsonen. 

Der skal mere styring på nye medlemmer. Inst.gruppen bestemmer om der må komme flere med.

Det skal offentliggøres på hjemmesiden, at der ikke optages flere nye medlemmer efter den XX-XX.

Evt. optager vi én gang om foråret og én gang om efteråret.

Der er nogle der gerne vil noget mere konkurenceroning. 

Vil gerne forlænge sæsonen om efteråret. Kris: Det må I gerne. 

Sommetider har der været nogle af B&Us både ude når de starter. Læsning hæng seddel op, hvor der står at
alle både skal være til rådighed ved B&U start.

Der er startet fællesspisning for B&U en gang om måneden.

Vi skal arbejde lidt mere på at skabe en hyggelig stemning og klubånd.

Inst. Kan ikke klare flere deltagere.

Der er snart ikke mere plads i træningssalen.

  -f : Andre aktiviteter under dette forum.

-Ref:

 -f1 Handicap: Jon mener at dem fra frigivelsesholdet skal kunne deltage i ALLE handicap løb.

Det var et problem at så mange kajakroere deltog i baglænsroning.

2. Hvor mange har vi på ventelisten til næste år (og til hvilke kajakker).

-Ref:

30 på venteliste.

3. Hvilke hold skal vi have næste år (og hvem skal køre holdene, og hvornår skal de afvikles).

-Ref:

Roskole: Det vil være godt med 14 men absolut maks 16. Det der ud til at det bliver tirsdag.

Kajakker: Mogens kommer med en liste over evt nye kajakker.

Introaften: Kunne godt flyttes tættere på kurset. 

Vi skal have to svømmehalsaftener.

Polo: Fortsætter som i år. Der kan sagtens modtages tre fire nye deltagere.

B&U: Vi ved ikke om der er en venteliste. Vi skal have en ansvarlig/kontaktperson. 



Ønsker flere kajakker. Evt. letvægtsvoksne.

Aldersgrænse : 10 år

Gerda vil gerne være B&U inst.

Vi skal kigge mere på antal og inst.

Vi skal huske at have baglænsroerne med.

Havkajak: 

3A Kursus?

Gerda, Jon, 

EPP3: Camilla (men kun efterår), Morten, Asbjørn, Rasmus.

4. Andre aktiviteter ?

Ref:

5. Evt.

-Ref:

Master Class/Teknik kunne være godt. 

Vi kunne også spørge DKF.

Generelt: Vi skal have en liste hængt op til sæsonen hvor der står hvornår hvilke kajakker der skal være på 
hylderne hvornår.

Kursus i motorbåd.


