
ÅKS beretning for 2015-2016
Ved Kajakklubben Viking

Mødeaktivitet
Der har været afholdt 5 ÅKS-møder i perioden, og endnu et møde skal afholdes inden 
repræsentantskabsmødet. Følgende referater har været sendt til ÅKS repræsentanterne i løbet af perioden:

”ÅKS dagsorden 2016 09 08 referat”
”ÅKS dagsorden 2016 06 16 referat”
”ÅKS dagsorden 2016 04 18 referat”
”ÅKS dagsorden 2016 03 31 referat”
”ÅKS dagsorden 2016 01 20 - referat (version 2)”

Diverse emner

Fælles ungdomstræning
Ungdomsarbejdet ÅKS-klubberne imellem er en stor succes og er bl.a. et resultat af det store arbejde, som 
et hold ihærdige trænere og ikke mindst de unge selv lægger i det. Der er skabt fornemme resultater lige 
fra begyndere, der meget hurtigt har avancerede, og i toppen er der blevet vist fine resultater ved danske 
og nordiske mesterskaber. Det er vigtigt, at ungdomsgruppen har en størrelse der gør, at gruppen kommer 
til at fungere socialt og der er nogen man kan matche med i træningen.     

Statutterne
Statutterne blev diskuteret på repræsentantskabsmødet, og Ejlev Kuur redigerede dokumentet 
efterfølgende.  

Bådpladser på Brabrand Rostadion
Per Krog har taget opgaven med at organisere bådpladser, bl.a. er listen blevet opdateret og 
opmærkningen af bådene er blevet skærpet. Der mangler bådpladser til kajakker på Brabrand Rostadion, 
og det seneste tiltag har været, at der måske kan skabes plads til kajakker i hjørnet, hvor der ligger bøjer.   

Anskaffelser
Der er blevet anskaffet 2 både til ÅKS i 2015/2016, dels en TCR til 8.000 kr. dels en Carrera til 7.000 kr. 
Bådbeholdning i rent ÅKS-regi består nu af 5 både, og udover de 2 nyanskaffede både, har ÅKS en Escape 
og 2 Plastex-kajakker.

Den Blå Rambla
Kajakhotel Åbrinken har været undervejs i 2 år, og der nu kommet byggetilladelse. Planen er at det står klar 
til indvielse i marts 2017.
Skjold og Viking havde ”kom-og-prøv” arrangement ved Vandsportsfestivallen (Den Blå Rambla). 
Se filmen: https://www.facebook.com/DenBlaaRambla/videos/1134883823258541/



Regnskab
ÅKS har konto ved MKC og i ÅKS har Claus Iversen stået for bl.a. opkrævning af startgebyrer og et væld af 
småbetalinger for mad og drikke ved arrangementerne. Formandsskabet takker ham for det. Claus har 
samlet posteringerne i nogle overordnede poster, før der afstemmes med ÅKS-konto i MKC. Det gøres på 
den måde, for at belaste kassereren i MKC mindst muligt. Nedenfor er der angivet et ca. regnskab. Det 
endelig regnskab i form af et kontoudskrift fra ÅKS konto i MKC vil enten være tilgængeligt ved 
repræsentantskabsmødet, eller ved det det første ÅKS møde efter årsskiftet (regnskabet følger 
kalenderåret).

Per 31.12.2015 32.118, -
Indtægter, mesterskaber 4.901,-
Indtægt, havneræs 4.392,-
Anskaffelse, TCR -8.000,-
Anskaffelse, Carrera   -7.000,-
Total (justering kommer senere) 26.441,-

Arrangementer i 2016

Havneræs den 4. april 2016
ÅKS stod for afviklingen at det sidste at vinterens 5 havneræs. Der var ca. 80 deltagere, vejret var perfekt og 
roerne var glade for den rute Max havde lagt. De fremhævede, at det var godt, at man kunne se hinanden 
under løbet.  Der var indtægter for deltagergebyr og mad og udgifter til indkøb af mad, hvilket gav et 
overskud på 4392 kr. Trine Færch havde skruet en god og smagfuld Excel-suppemenu sammen, som tilmed 
også kan give en indtægt.  ÅKS vil på lignende måde afvikle Havneræs søndag den 2. april 2017.   

PBC – Paddle Battle Cup - 12.  juni 2016
PBC blev afviklet med 105 uprøvede U10 – U16 roere og det var en stor succes. De mange deltagere gjorde, 
at vi som løbsarrangør var presset på flere punkter, som fx når stafetterne skal sammensættes, og en af 
deltagerne er gået på McDonalds og når numrene på bådene, af flere grunde, ikke kunne aflæse i 
målområdet. Det var Pia Thystrup der var stævneleder og hun har stor opbakning fra de øvrige der deltager 
i ungdomsarbejdet omkring ÅKS og Brabrand Rostadion, samt noget af ÅKS’s stævnemandskab. Det skal 
nævnes, at de fejl og mangler der var ved stævnet, mest var noget der blev oplevet af os som arrangør, og 
ikke hos de glade deltagerene. Arrangementet og holdleder Pia Thystrup blev efterfølgende rost i Dansk 
Kano- og Kajakforbunds medlemsblad.   

ÅM kortbane  den 10. september 2016
Stort fremmøde med over 60 glade deltagere og specielt skal det nævnes at AKKK i år stillede op med et 
fint hold. MKC vandt både finneløbet og Mavisk pokalen, hvor der i Finneløbet kun var 1 min. og 44 sek. 
mellem MKC og Skjold. Arrangementet gav et overskud på 4057 kr. Både før og efter stævnet er det blevet 
diskuteret, hvordan man får flere C-roere til at deltage i mesterskabet. Det var også småt med C-roere til 
dette stævne. Forsinkelse af resultatlister og starter skyldes udelukkende manglende læsbarhed af 
bådnumre i målområdet, især over middag hvor reflekserne på vandet forhindrede aflæsning. Løsning er fx 
at vi får anskaffet nye bedre ÅKS bådnumre og der evt. bliver startet i faste baner.   



ÅM maraton, åbent mesterskab – 24. september 2016. 
Maratonen blev endnu et flot arrangement med over 40 deltager (rekord i nyere tid), et fantastisk vejr og 
en hyggelig eftermiddag og aften i MKC’s klubhus. Ruten var en 5 km rundstrækning og distancerne var 5, 
10 og 15 km, hvor der på 15 km var indlagt 2 meget publikumsvenlige (fedt) overbæringer ved MKC’s 
klubhus.  

Overdragelse
Formandskabet takker for et helt igennem forrygende år med øget tilslutning på mange fronter og ser frem 
til et nyt endnu mere spændende år. Vi ser frem til at følge med i præstationerne på vandet, og vi ser frem 
til at forbedre lidt på faciliteterne, og ikke mindst håber at mange har lyst til tage del, og uddanne sig, som 
trænere og dommere, eller bare være med, med det man nu har lyst til og synes er sjovt.

Formandskabet ved Kajakklubben Viking,

Pia Thystrup, Erik Madsen, Ejlev Kuur og Carsten Buus


