Brøndby 21. dec. 2016

Referat fra møde d. 12. dec. om samarbejde ml. kitesurfere og klubber
i den østlige del af Limfjorden
Baggrunden for mødet var, at flere sejlklubber i Nordjylland har givet udtryk for at ville styrke
muligheder for kitesurfere i regionen omkring den østlige del af Limfjorden. Nogle sejlklubber
arbejder allerede aktivt for, at kitesurfere kan være en naturlig del af klubbens liv, mens andre
sejlklubber har givet udtryk for at ville samarbejde med kitesurfere i regionen.
Samtidig har en gruppe kitesurfere været i gang med at etablere en selvstændig kiteklub på
skitseplan.
På denne baggrund blev der d. 12. dec. 2016 afholdt et møde, hvor klubber og kitesurfere
drøftede mulighederne for kitesurfere i allerede etablerede sejlklubber.
På mødet fremlagde Henrik Tang Kristensen fra Dansk Sejlunion flere modeller for, hvordan et
samarbejde organisatorisk kan gribes an mellem sejlklubber og kitesurfere. Desuden blev det
fremlagt, at kitesurfere i særdeles stor grad har fordel ved at være organiseret i klubber i
Dansk Sejlunion i forhold engagementet i arbejdet med at sikre kitesurfere adgangen til vand.
Kiteboarding Danmark og Dansk Sejlunion arbejder aktivt i forhold til at sikre fremtiden for
kitesurfere. Dansk Sejlunion anbefalede at kitesurfere under alle omstændigheder bakker op
om Kiteboarding Danmarks store arbejde for at sikre kitesurfere adgangen til strand og vand.
På mødet var der bred enighed om, at den bedste model for et samarbejde mellem lokale
sejlklubber og kitesurfere er, at kitesurfere organiserer sig i allerede etablerede klubber. Det
gælder dels i forhold til kommunale fordele, dels i forhold til få adgang til faciliteter i særligt
Egense, Nibe og Gjøl, dels i forhold til en stærk lokal forankring og evt. miljøsager (adgang til
vand, f.eks. i forhold til Natura2000-zonering).
På mødet var der bred enighed om, at man skal forholde sig til surf-sportens DNA: surfere er
frie fugle, der bevæger sig hen til de relevante spots afhængigt af vinden. Omvendt er
fællesskabet i surf-sporten stærkt. På flere måder er kitesurfing på samme sted, som
windsurfing var for 25-35 år siden – nemlig ikke særlig stærkt organiseret i
foreningssammenhæng. Mange muligheder for kommunikation har ændret sig – herunder
muligheden for hurtig kommunikation via Facebook, SMS osv. Imidlertid vil fordelene ved at
samle kitesurfernes fællesskab i etablerede foreninger stadig have stor betydning for f.eks.
mulighederne for kommunale tiltag inden for adgangsforhold, adgang til faciliteter osv.
Ligeledes vil det have stor fordel for kitesurfere at melde sig ind i de eksisterende klubber ift.
at afholde forskellige arrangementer. Forskellige arrangementer vil – afhængigt af formål –
være dækket under Idrættens Forsikringer, som medlemsklubber i Dansk Sejlunion automatisk
har i forvejen.
Konklusion efter mødet er, at en arbejdsgruppe lægger energi i et projekt over
vintermånederne, hvor henholdsvis relevante klubber og kitesurfere i fællesskab etablerer en
ramme for at arbejde i retning af, at kitesurfere bliver en del af de relevante etablerede
klubber.
Der er fuld opbakning fra Nordøstjysk Kreds i Dansk Sejlunion til projektet.
Arbejdsplatformen bliver en lukket Facebook-gruppe, som henvender sig til alle, der ønsker at
samarbejde på tværs af sejlklubber og kitesurfere. Facebook-gruppen tilgås her:
https://www.facebook.com/groups/1657913921175762/?fref=ts

Relevante tiltag, som blev drøftet på mødet:
•
•
•
•

Arrangementer i form af fx camps
Arrangementer i form af test af gear
Arrangementer i form af træning
Andre sociale arrangementer

Der blev på mødet ytret forslag om, at arrangementerne kunne være gratis eller billige for
medlemmer, mens ikke-medlemmer af klubber, der samarbejder om at styrke kitesurfing, kan
deltage mod et væsentligt højere tilmeldingsgebyr, der fx kunne modsvare et årskontingent.
Efter mødet d. 12. dec. har Dansk Sejlunion drøftet mødet med én af de personer, som på
skitseplan har haft planer om en selvstændig kitesurfklub. Der er blandt alle interessenter
enighed om, at den bedste model vil være at samarbejde med allerede etablerede klubber.
Det foreslås, at der afholdes et møde for klubber og kitesurfere, når projektet begynder at
tage form. Et møde kan fx være medio marts med henblik på, at der inden mødet er god
dialog om muligheder i projektet.
Alle mødedeltagere og interessenter har modtaget mail med referat.

Henrik Tang og Leon Träger, Dansk Sejlunion

