KBDK årsberetning 2020
Det er ved at være den tid på året, hvor vi skal afholde vores generalforsamling i
KBDK (Kiteboarding Danmark) Hvis det er første gang du hører om det, kan du læse
mere om, hvordan vores forening er drevet i vores vedtægter på kbdk.dk Jeg vil prøve
kort at redegøre lidt for, hvad vi i KBDK har været involveret i gennem 2020.
Kitesurfing til OL 2024
Der er i år blevet afholdte den første camp for at
starte et træningsmiljø for op for nye/gamle
Kitefoil sejlere. Weekenden var en stor succes,
hvor der blev sejlet igennem i 3 dage. Det var
ca. 20 deltagere, fra begyndere til øvede. De var
på vandet i Veddelev, Vallensbæk og i Verdens
ende. Når Coronaen tillader det forsøger vi med
et arrangement i vest, formentlig Aarhusbugten,
fortæller DS.

Deltagere ved KITEFOIL EM i Polen
I KBDK tager vi ingen ære for at der er danskere som stiller op til VM og EM, da vi
ikke har meget at gøre med det i daglige. Vi sørger dog for at betale et gebyr til IKA
(International Kiteboarding Association), som indtil 2019 har ligget på 100 euro - Men
uden nogen varsel blev dette hævet til 350 euro, da vores sejlere stiller op i flere
forskellige klasser.
Som I kan læse længere nede, hvor vi redegør for hvad vi bruger fores kontingent på,
har vi ikke penge i foreningen til sådan en stigning. Kitefoilsejlerne mener at Dansk
Sejlunion skal gå ind og dække stigningen, så de ikke skal opkræves ekstra for at
sejle de store stævner, da de personligt bruger penge nok på at repræsentere
Danmark. DS siger at de ikke kan støtte alle dem som sejler internationalt, da de har
mange klasse som så skulle støttes.
Vi har i KBDK har besluttet at der er respektive sejlere som deltager, der får et højere
kontingent. Vi mener ikke det almindelige kontingent skal hæves, for at få sejlere kan
konkurrere internationalt.

Hvis ikke KBDK betaler for vores danske sejlere, skal hver sejler ca. betale 105 euro
for at kunne stille op.
Natursager i KBDK
Der var igen i år været flere sager hvor KBDK er blevet hørt eller spurgt til råds. Vi
talte kitesurferens behov, da en ny fredning skulle effektueres ved Nivå. Ved Sylten
på Amager skulle de have en ny kajak/badebro, det var vi også inde og vurdere på
om det kunne blive en udforing for os som kitesurfere.
Der var også sagen som startede med et videoklip fra Karrebæk fjord, hvor der blev
kitesurfet. Den sag endte ved kommunen, der var KBDK behjælpelige med at finde en
lokal kitesurfer, som kunne gå i dialog med de involverede parter.
I de fleste sager er KBDK med til at lave en vej ind i vores miljø for dem som ikke
kender miljøet via FB, snapchat, whatsapp osv grupper. Vi hjælper med at få taget
evt. konflikter i opløbet, så de kan blive løst hurtigst muligt.
Kitetour
2020 var et stort år for kitetour, da vi gjorde op med i A og B hold på kitetouren. Vi
Lige så længe kitetouren her eksisteret haft en A, B og en Q række. 2020 er året hvor
der bliver ændret en smule på det. Grunden til denne ændring, at vi fik et forslag fra
en sejler, som var så godt, at vi naturligvis vil lave den ændring.
Fra 2020 havde vi ikke længere en A, B og Q række på kitetouren, men vi har i stedet
for en Freestyle række for alle de danske freestylere derude, både drenge og piger.
Vi har en Freeride række, for alle dem som elsker freeride, igen både for piger og
drenge. Vi holder dog fast i lidt af det gamle, og fortsætter med at have en Q række
som kun er for pigerne.
Tanken er at vi fra 2020 har 3 række som er ligestillet, tanken er at det er lige så
prestigefyldt at vinde en af de 3 rækker. Vi gør op med tanken om at det er bedre at
vinde A rækken frem for B rækken eller Q rækken.
Vi har nu 3 rækker som konkurrerer i 3 forskellige discipliner, som er sidestillet. Vi er i
gang med at søge om at få gjort Freeride og Q rækken til officielle DM, men tidligst fra
år 2022..
Som alle andre arrangementer var
Kitetour også påvirket af Covid19.
Vi måtte derfor aflyse vores første
stævne, og måtte ændre 2. stop til
et mobilt stævne da LynX-Open
blev aflyst. Stævnet blev i stedet
for afholdt på Svelmø i det
sydfynske.
Der fik vi også taget vores nye
redningsbåd i brug som vi havde
fået støtte til gennem
Nordeafonden og Dansk Sejlunion.
Båden er også indkøbt til at kunne

bruges til Kitefoil træningsarrangementer, og den var også med til den første kitefoil
samling som blev beskrevet tidligere.
Se vores stæverapporter herunder fra
● Svelmø https://spark.adobe.com/page/Hk5Duqgccl7Ck/
● Waterz
https://spark.adobe.com/page/4sNjR0DzcTCHc/?fbclid=IwAR0aU7JuXvVdo0YhD
jcI8l_tR1UkF8Hp6E0ircN0v2kKJ4AvB94AwjijJec
Årsmedlemsskab og kontingent
Fremover vil det årlige kontingenttræk flyttes til 1. marts 2021 således at det
harmonerer mere med, hvornår de fleste kitesurfere ‘skruer’ op for
sejlaktiviteten i de hjemlige farvande. Således går medlemskabet fra
1. marts til slut februar.
Det betyder at nuværende medlemmer, der har betalt for 2020, har medlemskab helt
frem til 1. marts 2021.
For sejlere som sejler internationale stævner og repræsenterer Danmark vil der blive
en kontingentstigning fra 150,- til 450,-, grundet de ovenfor nævnte begrundelser
med højere gebyr til IKA. Bestyrelsen har vurderet at det ikke er rimeligt at de øvrige
medlemmer skal være med til at betale for deltagerne i disse stævner.
Husk vores medlemsapp
Fra mobilen kan du som medlem logge ind og se de fleste
oplysninger om dit medlemskab, vise og printe gyldigt medlemskort,
se dine stævnetilmeldinger, læse mails osv.
Download ’klubmodul’ appen og log på. Har du glemt dine login
oplysninger kan du altid bede om ny kode via hjemmesiden.
Medlemsskab
Er du nysgerrig på hvad dit medlemskontingent bliver brugt til, så se nedenfor og kig
gerne i årsrapporterne, som ligger tilgængelig på hjemmesiden.
Det koster 150,- at være medlem af KBDK
100,- går direkte videre til Dansk Sejlunion.
30,- bliver brugt på betale det administrationsmodul vi bruger (hjemmeside,
onlinebetaling og medlemsadministration). Med den holder vi styr på medlemmer, gør
det muligt for jer at betale med Dankort, og melder betalinger til via PBS.
5,- går til udgifter ifm. Bank/renteudgifter og gebyrer som erhvervskunde.
10,- går til medlem af IKA (International Kiteboarding Association).
De ca. sidste 5,- bliver brugt til, hvis vi skal til møder eller andet, hvor der skal
dækkes eksempelvis transportudgifter.
Hvis ikke du er medlem allerede, så håber jeg du melder dig ind. Desto flere vi er,
desto lettere er det for os at få indflydelse på tungere sager. Dags dato har vi rundet
de 165 medlemmer, men vi håber mange flere vil melde sig ind, så vi kan vise hvor
mange vi i virkeligheden er...
Vi skal stå sammen, og vi har brug for dig!!
Rasmus Salomon
Formand for Kiteboarding Danmark.

