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Klubbens Navn: Hvidovre / Københavns Jagtforening
Klubben stiftet den: 1930 / 1952 / 1998
Nuværende formand:
Torben Thomsen
Email: ttteknik@mail.dk
Telefon: 40 14 61 97
Klubbens medlemsantal pr. 31. december 2018: Drenge: 10, Piger: 1, Mænd: 215, Kvinder: 17
i alt 243 medlemmer.
Aktivitetsområder: jagt, skydning, sejlads, lystfiskeri, undervisning og socialt samvær i øvrigt.
Faciliteter på havnen siden den: indenfor de sidste par år har foreningen investeret i en større
havgående foreningsbåd for jagt og lystfiskeri samt familieture.
Klubhuset anvendes også til jagttegnsundervisning.
Herudover et antal fuldt udrustede jagtpramme.
Beskrivelse af faciliteterne: medlemmerne tilbydes brug af foreningens ca. 40 redskabsskure,
værkstedsfaciliteter, udendørs faciliteter og aktiviteter foregår også udenfor havneområdet.
”Kalvebodernes fiskeklub” har hjemsted hos os og anvender tillige foreningsbåden til fisketure.
Klubbens Historie: I 1930 blev Københavns Jagtforening etableret med hjemsted på Østerbro i
København.
Februar 1952 blev Hvidovre Jagtforening oprettet med klubhus ved Hvidovre Lystbådehavn,
primært til strand- og pramjagt, som foregik på vandarealerne få hundrede meter fra klubhuset.
Blandt fuglene i området var der rigtig mange Troldænder, hvorfra foreningens logo med en
Troldand er opstået.
De 2 jagtforeninger blev sammenlagt i 1998 og blev til
Hvidovre / Københavns Jagtforening, med fælles klubhus ved Hvidovre Lystbådehavn, Hvidovre
Strandvej 29A, 2650 Hvidovre, hvor klubhuset stadig ligger.
”HUSK ligeledes, at I også skal beskrive jeres egen klubs visioner og udviklingsønsker”.
Jagtforeningens visioner er at tiltrække flere medlemmer, både jægere og ikke-jægere, som bl.a.
har medført en række aktivitetstiltag, også udenfor havneområdet.
Vedr. udviklingsønsker har vi klubhusets fremtid som absolut 1. prioritet set i relation til alle de
planer som er udarbejdet gennem tiderne, hvor foreningens klubhus af og til ikke eksisterer.
Underskrift: Torben Thomsen

Dato: 21. marts 2019

Indledning
Hvidovre Havn er en oase, som bliver brugt af mange og forskellige borgere
fra Hvidovre og omegn. Der er tale om en lille havn med god stemning og et
levende klubliv, som sikrer aktiviteter for alle aldre. Og antallet af aktiviteter
og brugere vokser. Der er potentiale i at udvikle havnen, og der er behov for
en opdatering af havnens faciliteter for at imødekomme de mange brugere
og deres interesser. Det er vores overbevisning, at den bedste og eneste
rigtige udvikling af havnen bør tage afsæt i de eksisterende, velfungerende
aktiviteter, foreninger og klubber som sørger for, at der altid er liv på og
omkring vandet. En sådan udvikling skal ske i et tæt samarbejde mellem
klubberne og kommunen og derfor har vi - klubberne på havnen – i
perioden fra november 2018 – august 2019, ved 9 møder, udarbejdet en
fælles visionsplan for udviklingen af havnen og de omkringliggende arealer.
Arbejdet er udført i samarbejde med Idrætsrådet Hvidovre som har været
facilitatorer og stået for udarbejdelsen af rapporten.
Resultatet præsenterer vi i denne visionsrapport, som indeholder ønsker for
såvel de enkelte klubber, som muligheder for samarbejde på tværs af
klubberne samt forslag til udvikling af havnen - som et samlet og attraktivt
byrum. I det følgende beskriver vi de forskellige elementer, vi mener er
centrale for havnens videre udvikling
Der er vedhæftet billeder, hvor de forskellige forslag er indtegnet.

Klubberne er: Hvidovre
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Som bilag er vedhæftet datablade og omtale af de enkelte klubber.

Bilag 7

Klubbens Navn: Hvidovre Triathlon Club
Klubben stiftet den: 17. september 2015

Nuværende formand: Tommy Tillisch
Email: tommy.tillisch@hvtri.dk
Telefon: N/A

Klubbens medlemsantal pr. 31. december 2018:
Drenge: 0
Piger: 0
Mænd: 30
Kvinder: 20

Faciliteter på havnen siden den: Ikke endnu

Beskrivelse af faciliteterne: Ikke endnu

2. Klubbernes kontrakter/samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune
Alle klubberne er enige om, at der er et problem omkring de
kontrakter som er indgået med Hvidovre kommune, i forbindelse med
at låne grunde til klubhusene på Hvidovre Havn, som klubberne selv
ejer.
Idet lejemålene er korte, og der mangler indgåelse af nye kontrakter,
gør det, at klubberne ikke har muligheder for, at kunne være
visionære, igangsætte renoveringer af nuværende klubhuse eller
udvikle deres aktiviteter m.v., og ej hellerer det ikke muligt med de
korte lejemål, at kunne optage lån i pengeinstitutter eller
kreditforeninger.
Klubberne ønsker i enighed, at dette bliver ændret, således de har
mulighed for at kunne udvikle deres klub og klubhuse. Derfor er dette
et meget vigtigt punkt for klubberne, at Kommunen tager stilling til
dette meget hurtigt.

Klubbens Historie:
Historien bag stiftelsen er, at der var otte personner bag stiftelsen, som var aktive inden for
triatlonsporten og syntes, at det var ærgerligt, at der ikke kunne trænes i en klub i Hvidovre, men
at man var nødsaget til at træne i og være medlem af en klub i en naboby. Det var med denne
baggrund, at vi gik i gang med at samle så mange interesserede borgere, som ligeledes ønsker at
træne denne sportsgren.
Den 8. oktober 2015 blev vi godkendt som idrætsforening i Hvidovre, og det blev startskuddet til
en hektisk tid, hvor vi skulle samle alle de løse tråde, der lå foran os, til en samlet træningsplan for
en triatlet i Hvidovre. Vi skulle have kontakt til en masse interessenter inden for området, som
kunne hjælpe os på vejen. Hvidovre kommune har i den forbindelse været en fantastisk
samarbejdspartner.
Den 3. december 2015 fik vi så godkendelsen fra Dansk Triatlon Forbund, som betød at vi nu
kunne tilbyde tri-licens til vores fremtidige medlemmer af klubben. Klubben starter officielt den 1.
februar 2016.
Underskrift:

Dato:

3. Vision for havnen og omkringliggende områder
Klubberne har forslag til aktiviteter både for klubbernes
medlemmer, men også for borgerne i Hvidovre, derfor foreslås/
ønskes der følgende:
For havnen:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Lys på hele havneområdet
At der bliver overvågning af havneområdet
At der gives mulighed for at kunstnere kan forskønne havnen
At der bliver en mere synlig og markant indkørsel til havneområdet
At der udarbejdes en årsplan og beskrivelse af aktiviteter på havne- og græsområdet
Større synlighed af havnen og brugerrådet, Havnen have en hjemme- og facebookside i
samarbejde med kommunen
At der bygges et Maritimt center på nordmolen, hvor der er ledige parceller, og der hertil
knyttes et Hav-quarkcenter hvortil der er tilknyttet en fast person i sommermånederne.
Eventuelt som telte. I forbindelse med Maritimt Center kan der være mulighed for at skabe
et E-sports miljø.
At P-arealet udvides, f.eks. bagved Roklubben ved den store låge, da der i sommerperioden
er stort pres på parkeringspladserne, samt de villaveje der er i området. Så specielt i
sommerperioden, når bådene er i vandet, bruges dette areal til P-plads. P-arealet hvor der
er vinteropbevaringsplads til bådene
Cykelparkering lige før Kajakklubben samt flere cykelparkeringer generelt på området

Bilag 6

Klubbens navn: Hvidovre Vinterbadere
Klubben stiftet den: marts 2014

Nuværende formand: Peter Smidt Email: hvidovrevinterbadere@gmail.com Telefon: 61 63 86 23

Klubbens medlemsantal pr. 31. december 2018: 398 medlemmer over 18 år

Faciliteter på havnen siden den: september 2016

For området omkring havnen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

At der på græsarealet nord for kajakklubben og søspejderne oprettes en
skaterbane
At der ved stranden oprettes en til to beachvolleybaner
At der opsættes toiletter tættere på stranden
At der etableres en cykelbro fra Sydmolen til starten af dæmningen ved
Langhøjskolen
At der etableres en vandlegeplads for børn i forbindelse med Maritimt
Center
At Sydmolen udvides med ca. 8 - 10 m ud i vandet, således der er plads til
stier, grill-pladser, bord/bænke, et nydelsesområde med bademuligheder og
en kunstig ø der kan svømmes ud til, samt en lille legeplads
At der laves krabbelegeplads med mulighed for at fange krabber
Stierne på nordmolen tilrettes med snoninger og evt. små broer
At der gives mulighed for at bygge og bruge tømmerflåder
At der opsættes udendørs Fitness faciliteter til gavn for klubber7 og aktive
borgere, det vil sige aktivitets muligheder for alle aldre, og hertil knyttet en
legeplads, ligeledes til gavn for skoler og institutioner
At der gives mulighed for, at de blå idrætsgrene sættes på skoleskemaet i
6.-7. klasse, for at de kan blive dus med vand
At der er mulighed for et salgssted, hvor der kan købes is, kaffe m.v. ude ved
stranden
SSP medarbejder med opsyn af området, eller evt. en vagt

Beskrivelse af faciliteterne:
En flydeponton i beton, hvorpå der er bygget en lille sauna med tilhørende omklædningsrum. Vi
har ingen toiletfaciliteter eller adgang til rindende vand. Vi er placeret i forlængelse af den sydlige
mole på søterritoriet.

Klubbens Historie:
Vi er en vinterbaderforening, der fysisk er placeret for enden af den sydlige mole i Hvidovre Havn.
Vores adresse er Hvidovre Strandvej 31 R, 2650 Hvidovre. Vores faciliteter er en flydende ponton,
hvorpå der er bygget et hus med et lille omklædningsrum på små 7 kvadratmeter og tilhørende
sauna på ca. 18 kvadratmeter. Vi bader i østvendt retning ud mod Kalvebodernes kolde
vand. Foreningen er oprettet i 2014 og er dermed 5 år gammel. Vi er en forening i kraftig vækst og
vi oplever stigende interesse for det at vinterbade. Det er foreningens formål at fremme sundhed
og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de
bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.
Vision:
Vores vision er et helårsbadeanlæg med større og bedre faciliteter, således at flere kan få gavn at
Kalvebodernes friske vand. Vi ønsker tillige forbedret vanddybde og bundrensning.
Venlig hilsen Preben Jacobsen på vegne af Hvidovre Vinterbadere

Underskrift:

Dato:

4. Samarbejde mellem klubberne
At der evt. sker en koordinering mellem klubberne for børn og
unge, evt. i samarbejde med institutioner, skolerne, herunder
ungdomsskolen, for at tiltrække flere af disse grupper til havnen og
vandidrætterne, der oprettes et koordinatorjob til brug for dette
At der skabes tilbud til børn og unge, via fælles markedsføring, for
at få de unge til havnen
At skabe et fælles møderum for foreningernes voksne medlemmer,
f.eks. cafeaften med foredrag eller musik/sang
At udarbejde en fælles pjece for markedsføring og velkomst for
klubberne over mulighederne på havnen

•

•

•

•

5. Klubbernes ønsker til egne forhold
•

At Roklubbens hus rives ned, og der genopbygges et nyt hus, hvor
Roklubben hører til i dag, i det roklubbens både er så store, at det
vil være umuligt at få dem ud andre steder fra havnen, og således
at roklubben stadig kan opbevare deres både og grej, under
ordnede former og forhold. Roklubben skal have første ret til at
definere indhold i en ny bygning

•

At Roklubbens hus bygges, således der er mulighed for at nye
klubber/aktiviteter kan få plads, roklubben ønsker dog stadig at
have et eget lokale til deres klubaktiviteter samt et kontor.

•

Klubberne forestiller sig en bygning i to etager, hvor der er lokaler
som kan lånes af andre, både klubber og borgere, samt en cafe,
skal dog ikke drives af roklubben. Der er ønsker om, at klubhuset
skal se præsentabelt ud for havnen.

•

Klubberne forestiller sig en bygning i to etager, hvor der er lokaler som
kan lånes af andre, både klubber og borgere, samt en cafe, skal dog
ikke drives af roklubben. Der er ønsker om, at klubhuset skal se
præsentabelt ud for havnen.

•

Vinterbaderne ønsker at etablere større faciliteter inkl. en større
ponton. Det er muligt med udvidelse mod syd

•

Knørrur ønsker plads til opbevaring af deres to både

•

Søspejderne ønsker på sigt, at få 2. sal på deres nye bygning

•

Søspejderne ønsker at få mere plads til at få deres både i vandet

•

Søspejderne ønsker at deres hus kan blive færdiggjort

Klubbens Historie:
•

Roklubben Knørrur blev grundlagt i 2002 og har boet i Hvidovre Havn siden 2003

Robådene er af træ og håndbyggede og er et levn fra den gamle oldnordiske træbåd.
Denne slags båd har været anvendt på Færøerne i flere hundrede år. Den har været det
transportmiddel, der var, når man skulle færdes mellem øerne i gamle dage. Den har haft
stor betydning for det hjemlige småfiskeri, når føden skulle skaffes hjem. Senere har man
sat motor i og har kunnet tage længere ud på fiskeri, men den har beholdt sin facon og sit
udseende og findes i flere størrelser. De mest almindelige er 6, 8 og 10 mands både, og
disse størrelser bruges i dag til kaproning – den traditionelle færøske kaproning.

•

Roklubben Knørrur består af én robåd, hvor der er 6 roere og en styrmand.
Roklubben Knørrur er medlem af Hvidovre Sejlklub Suset og lejer en plads om sommeren.
Knørrur har købt en ny båd, som bygges på Færøerne og kommer til Danmark i april/maj Dette betyder, at Knørrur til sen sommer har 2 aktive robåde.

•

6.

7.

Økonomi
Klubberne er indstillet på, at de i samarbejde med kommunen søger
om midler til projekterne, bl.a. via fonde og andre muligheder.
Bilag
Se vedhæftede bilag med introduktion af de enkelte klubber

Vi har 35 medlemmer, som kommer fra hele Sjælland (bl.a. Ringsted, Køge, Taastrup,
Ballerup, Allerød, Hvidovre og København)
•

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Klubben er CVR registreret, og klubindtægter
består af medlemskontingent og sponsorater fra forskellige virksomheder

•

I øjeblikket er roklubben kun aktiv om sommeren, da båden ikke kan stå udenfor om
vinteren.
•

Knørrur er den største aktive roklub af nordiske træbåde i Danmark - Der er dog lidt
aktivitet i Nordhavn, Ishøj, Odense og Sorø. Sidste år havde vi 3 besætninger, og vi ser helst
4-5 aktive besætninger til sommer.
•

Kun overgået af Vikingemuseet i Roskilde kan man i Hvidovre Havn komme tæt på en robåd, som
er håndbygget af træ. Der er ikke mange steder i hele Danmark, at man kan se og føle på en robåd.
Ej heller opleve en sådan båd i vandet og se, hvordan 6 personer ror sammen.

Underskrift:

Rannvá S. Joensen

August 2019 Klubberne på havnen og Idrætsråd Hvidovre
Projekt: Udvikling/fremtid i Hvidovre Havn sammen med Idrætsrådet
Side 3

Dato: 1. april 2019

Bilag 1
Hvidovre Kajakklub
Om klubben og klubbens visioner for havnen
Nuværende formand:
Rannvá S. Joensen

Email: knorrur@gmail.com
Telefon: 25 84 05 02

Klubbens medlemsantal pr. 31. december 2018:
Pga. af bådens vægt og størrelse kan børn under 14 år ikke træne alene i båden. De kan være med,
sammen med voksne roere, og prøve at træne, men det er ikke sikkert for børn under 14 år at
betjene en så tung og stor robåd uden voksne tilstede. Derfor har vores klub ingen aktive roede
under 14 år. Vores besætninger som træner i bådene er over 20 år og opefter.
Antal medlemmer: 25
Antal støttemedlemmer: 10
Faciliteter på havnen:
Knørrur er medlem i Hvidovre Sejlklub og Suset og betaler et årlig kontingent til Suset siden 2003
Beskrivelse af faciliteterne:
Et kontingent hos Suset giver os en jolle plads, diverse udstyr, som er knyttet til havnen og et skab.
Også adgang til toiletter og omklædningsrum i Suset. Dette fungerer udmærket for vores
medlemmer.
Vores medlemmer kommer til havnen for at træne i den friske luft. Få saltvand i ansigtet, sved på
panden og ømme muskler. Vores behov er ikke et klubhus men at være en del af et fedt og
berigende fællesskab i båden og i klubben
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Bilag 5
Forord
Det har været vores ønske at give en beskrivelse af klubben, så enhver, der ikke har et kendskab til
klubben, får en god fornemmelse af, hvad Hvidovre Kajakklub er, hvilke aktiviteter der foregår, og
hvad betingelserne er for medlemmerne i klubben. Til sidst har vi anført, hvad vi kunne ønske for
HvK’s ønsker for havnens udvikling.

Beskrivelse af klubben
Klubben har rødder tilbage til 1927, og har været placeret forskellige steder. Hvidovre Kajakklub er
nu beliggende langs med nordre mole. Denne placering har eksisteret siden 1976, da den daværende
klub ikke længere var tidssvarende, idet der hverken var indlagt elektricitet eller vand, og toilettet
kun var et skur med en spand i - og huset var i øvrigt faldefærdigt.

Klubbens Navn:
Knørrur anno 2002
Klubben stiftet den:
Knørrur blev stiftet i år 2002 og har siden foråret 2003 haft sit hjem i Hvidovre Havn
Klubbens Vision:
Visionen er at skabe et godt og sundt ro miljø gennem fællesskab. Klubben skal køre rundt, på
basis af lavt kontingent. Dette gøres med sponsorater og diverse arrangementer så som bingo og
regattaer
Klubben skal drives af en sund økonomi.
Udviklingsønsker:
Knørrur ønsker at vokse og være en aktiv del af havnen hele året. Det betyder, at klubben skal til at
være en helårsklub. Dette kan kun lykkes, hvis klubben får et sted i havnen at opbevare sine to
robåde. Vores forslag lyder på 2 beklædte 40 fods containere, som vist her. Dette er kun et
eksempel og beklædning kan sagtens se anderledes ud.

Hvk i slutningen af 60’erne

Men for at kunne udvikle sig som klub i
havnen, må faciliteter og området være
sikkert at færdes i. Vedligeholdelse af
havnens område er et ’must’, for at alle
klubber kan sikkert tilbyde sine medlemmer
og ny medlemmer aktiviteter på havnen.
Derfor er dette første prioritet, før udvikling
kan ske.

Det var en lang og besværlig proces at få tilladelse til byggeriet, da både fredningsmyndigheder og
kommune skulle overbevises om, at det var en god og bæredygtig ide at få en moderne kajakklub i
Hvidovre. Men det lykkedes at få gennemført byggeriet. Arkitekten, der tegnede huset, var selv
kajakroer, medlemmerne forestod selv byggeriet, og de nødvendige lån kunne optages, da vi af
kommunen fik en lejekontrakt på 20 år. Løbende renter og afdrag betaltes dengang og stadig af
medlemmerne, samt af de tilskud, som klubben gennem årene har fået tildelt efter kommunens
gældende regler.
Kajaksporten er i dag meget populær, idet mange har fået øjnene op for de mange muligheder, der
Hvidovre Kajakklub, Strandhavevej 59, 2650 Hvidovre. Email: info@hvidovrekajakklub.dk
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er i denne sport: Motion, friluftsliv, naturoplevelser, mulighed for eliteudøvelse osv.
Desværre har vi måttet erkende, at vi ikke har kunnet udnytte den popularitet som havkajakkerne
har opnået, idet vi fysisk ikke kan rumme flere kajakker, og vores standardpladser til kajakker er
endvidere for korte til havkajakker. Hvidovre Roklub har så taget dette med i deres tilbud, med fuld
forståelse og anerkendelse fra HvK.
Klubben er naturligvis medlem af DKF, Danmarks Kano- og Kajak Forbund under DIF.

Tilbygninger og ombygninger
Klubben er igennem årene udbygget flere gange. Både udbygning af bådafdelingen, samt udvidelse
af klubstuen og træningslokalet, dedikeret til kajakroning.
Vores sauna blev nedlagt for at give plads til at udvide kvindernes omklædningsrum, og både
herrernes og damernes omklædningsrum er ved denne lejlighed blevet renoveret. Senest er der
installeret nye toiletter.

Renovering af omklædning mm.
Dette arbejde er udført og finansieret af klubben selv, ved optagelse af de nødvendige lån.

Fremtiden
•

Køkkenet skal udskiftes, og det er planlagt til efteråret 2019. Ved samme lejlighed er det
planen, at klubstuen bliver forsynet med lydisolerende bats i loftet, da akustikken i
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Bilag 4
klubstuen er ret dårlig. Dette udføres af medlemmerne selv.
•

Taget skal gennemgås, og plader udskiftes efter behov. Udføres af medlemmerne.

•

Vi ønsker et elektronisk nøglesystem, der gør det meget lettere at sikre adgang til klubben.
Der er hurtigt mange nøgler i omløb efter nogle år, og vi har immervæk mange værdier
under tag. Vi skal have et tilbud fra en låsesmed.

•

Ponton skal efterses og om nødvendigt ændres lidt i konstruktionen. Ved højvande trækkes
boltene til slidsken op, til fare for de mange personer, der benytter pontonen. Kommunen har
opgaven.

•

Tagrenden skal efterses og om nødvendigt repareres / udskiftes. Udføres af medlemmerne
selv.

•

Vi skal være sikre på, vi ikke får rotter under huset – det skal kontrolleres.

Grøn profil
Vi har tilstræbt at have en grøn profil i klubben, så huset er forsynet med sydvendte solfangere, så
varmt vand i køkken og baderum i sommerperioden (hvor der er flest brugere) giver mindre
belastning i vores økonomi, og er til gavn for CO2 regnskabet, og der er endvidere efterisoleret
på taget. Alle ruder er skiftet til energiruder.

Klubbens Navn: 4. Hvidovre søspejdergruppe
Klubben stiftet i: 1964

Nuværende formand: Anja Mølle Lindelof
Email: formand@sospejder.com

Klubbens aktiviteter
Kajaksport er en individuel sport forstået sådan, at medlemmerne har nøgle til klubhus og bådeskur,
og kan ro når som helst, når vejr og tid tillader det. Men selvfølgelig er der også andre aktiviteter:

Klubbens medlemsantal pr. 10. August 2019: 88 ( 70 børn og 18 17+)
Faciliteter på havnen siden: 2001

Børne- og Ungdomshold

Beskrivelse af faciliteterne: Søspejder station brændt ned nytår 15/16, har pt. en pavillon og en
container på havnen.

Børneholdet består af børn fra 9-16 år som træner året rundt, dels i Kalveboderne i
sommermånederne og dels i klubbens træningslokaler om vinteren. Der lægges vægt på individuel
udvikling og at have det sjovt. Klubben anvender ATK i den sportslige udvikling af børnene.
AKT står for Aldersrelateret Trænings Koncept, og er udviklet af Dansk Kano- og Kajakforbund i
samarbejde med kompetente personer indenfor sporten. Træningen er tilpasset børnenes alder og
udviklingstrin.
Ungdomsholdet er holdet for børn og unge, der syntes det er sjovt at konkurrere, at ro rigtig stærkt
og gerne vil deltage i stævner. Man skal dog være mellem 10 og 15 år og skal minimum have roet
én sæson i forvejen.
Træningen har altid det varemærke, at det skal være sjovt, hårdt, motiverende, varierende og
lærerigt. På ungdomsholdet lærer man at træne, læse programmer, ro programmer, styrketræne, ro i
mandsskabsbåde, ro stævner, og ro i de sværeste kapkajakker. Kravene til ungdomsholdet er:
•

Man er mellem 10 og 15 år og skal som minimum have roet én sæson i forvejen

•

Man har lyst til at ro i kapkajak

•

Man har lyst til at deltage i de udvalgte stævner

•

Man skal kunne sidde stabilt i en let kapbåd eks. Tracer fra start

•

Kunne lave makkerredning.

•

Man kan selv indstille sin båd
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Klubbens Historie:
Gruppen stiftet i 1964 som en almindelig spejdergruppe. Gruppen havde til huse i den gamle
Strandmarkskirke på Hvidovre Strandvej 118, hytten blev dengang delt med andre spejdergrupper.
I 1969 blev det besluttet at gruppen skulle være en søspejdergruppe og der blev anskaffet nogle
ålborgjoller til formålet. I 70'erne blev ålborgjollerne udskiftet med svendborgjoller af glasfiber,
som gruppen selv byggede.
I 2001 lykkedes det endelig, efter mange års kamp at få et hus på havnen. Huset stod indtil
nytårsaften 2015/16 hvor det brændte ned til grunden. Efter brænden blev der skaffet en pavillion
og en container til grej, som en midlertidig løsning mens man arbejder på at få bygget en hytte på
grunden. Efter brænden er det lykkedes gruppen at skaffe en masse nyt grej, sådan så
aktiviteterne kan fortsætte, selvom der stadig mangler et ny hytte. Gruppen råder pr. 10/8 2019
over 17 optimistjoller, 4 svendborgjoller (heraf en ny fra 2017) 2 omega 30 sejlbåde og en RIB
gummibåd plus det løse.

•

Man skal minimum møde til træning to gange om ugen

•

Man kommer til tiden og har fornuftigt tøj med

•

Man skal selv vise ansvar og altid melde fra, hvis man bliver forhindret i at komme

•

Man syntes det er sjovt at ro programmer og at ro stærkt

Ud over den daglige træning vil være træningsweekender, træningslejre af længere varighed og
deltagelse i stævner rundt om i Danmark.

Elitehold
Eliteholdet har i 2018 haft en forrygende sæson, og arbejdet med eliteholdet og opnåede resultater
fremgår at den afrapportering, der foregår i forbindelse med afregningen for elitepuljen fra
kommunen. Udtræk af afrapporteringen findes i bilag3.

Vokseninstruktion
Klubben starter et vokseninstruktionshold op hvert år i maj / juni. På holdet er der 15 kursister. For
at komme på holdet kræver det, at man skriver sig på venteliste. De senere år har det været meget
populært at ro kajak, og man må derfor påregne en ventetid på ca. 2 år, før man får tilbudt en plads
på holdet.
Forløbet består af en svømmeprøve i Avedøre Svømmehal, hvor man skal bevise, at man kan
svømme 600 m. Herefter en opstartsdag der typisk ligger den sidste søndag i april, hvor man får
kendskab til de mest basale ting i forhold til kajakroning og tager de første tur rundt i havnen i
kajak. Ofte med en del svømmeture til følge, da det ikke er helt nemt at holde balancen i en
turkajak! Herefter fortsætter kurset hver tirsdag- og torsdag aften i maj og juni fra kl. 18-21. Hver
aften sluttes af med kage, evaluering og hyggesnak med nye kajakvenner i klubstuen. Forløbet
afsluttes med en række prøver: Roprøve, teknikprøve og entringsprøve. Når disse prøver er bestået,
og roeren har roet sine første 100 km. så udstedes der et IPP2-bevis1, og roeren er friroet og kan nu
ro på egen hånd.
Vokseninstruktionen varetages af et instruktør-team på 6-8 instruktører. Alle instruktører er frivillige
klubmedlemmer, der brænder for deres sport og gerne vil give glæden ved at ro kajak videre.
Instruktørteamet er en blanding af meget erfarne kajakroere og relativt nye roere, der stadig kan
huske, hvordan det var at være ny, og hvad det var, der var så svært. I øjeblikket er klubben ved at
uddanne flere af deres instruktører videre op i IPP-systemet.

Ergometertræning
Ergometertræningen foregår denne vintersæson med instruktør 6 gange om ugen, hver af én times
varighed. Man er delt op i hold à 7 personer, idet dette svarer til antallet af ergometrer. På denne
måde er der 42 personer, der træner hver uge, og det er en pæn blanding af uge og ældre, motionsog eliteroere. Holdene er delt op efter begyndere, øvede og meget øvede roere.
Træneren åbner for tilmelding i slutningen af rosæsonen (september), og organiserer derefter
holdene ud fra de tilmeldte deltageres erfaring. Hver roer får derefter et fast træningspas, der gælder
indtil sæsonens start i det næste år. I tilfælde af afbud meldes der ud på HvK’s facebookgruppe, så
andre har en mulighed for at udnytte pladsen.
1 IPP står for I Paddle Pass, og er delt op i forskellige niveauer efter hvilke prøver, der er bestået af roeren.
Hvidovre Kajakklub, Strandhavevej 59, 2650 Hvidovre. Email: info@hvidovrekajakklub.dk

Hvidovre Sejlklub Suset
Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund

Træningen er en fantastisk mulighed for alle roere, eftersom roteknik trænes og formen holdes ved
lige i vinterperioden. Det er også en god social aktivitet, da nye roere har mulighed for at møde
andre medlemmer i løbet af vinteren, hvor klubben er lidt mere stille end om sommeren. Træningen
er organiseret på bedste vis, og det opleves generelt at træningstider bliver revet væk af andre
medlemmer ved afbud.

Bilag 3
Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj
1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub og Sejlklubben Suset.
6. August 1922 bibeholdes som stiftelsesdagen for sejlsportens organisation i Hvidovre.
Klubbens formål er at fremme sejlsporten i Hvidovre ved kap - og fællessejladser samt uddanne
elever i praktisk og teoretisk sømandskab.
Foreningen er upolitisk, og politisk agitation er derfor forbudt.
Foreningen har i dag ca. 500 aktive medlemmer i alle aldersgrupper fra 8 til over 90 år.
Udover klubbens hovedaktivitet, som er sejlsport, er klubben daglig administrator af havnen på
vegne af Hvidovre Kommune.
I klubhuset har vi, udover vores kontor, Susets Køkken, som drives af vores forpagter, Tina Holm.
Sejlsportsaktiviteterne spænder vidt og vi har aktiviteter indenfor nedenstående kategorier:

Hektisk aktivitet i træningslokalet

Gymnastik
Den nuværende formand blev medlem af klubben i 1968, og han kan fortælle, at vi har igennem alle
årene haft vintergymnastik – på nær denne vintersæson, da vi har måttet aflyse på grund af
manglende træner, og i øvrigt har opprioriteret ergometertræningen med kompetent instruktør –
faktisk den person, der har konstrueret ergometrerne. Men det et er absolut vores håb, at dette tilbud
også skal være gældende fremover, og at vi kan benytte Langhøjskolen som tidligere tirsdag aften.
Det er en vigtig aktivitet, da den er med til at samle medlemmerne om vinteren.

•
•
•
•
•

•

•

Kapsejlads hver onsdag i sommersæsonen på udlagte baner i Køge bugt.
Mini 12, som har vist sig at være et særdeles interessant område for de lidt ældre årgange,
men der er selvfølgelig plads til alle. Der sejles to gange om ugen.
Ungdom, hvor vi har de helt unge fra ca. 8 år hvor der sejles i optimist joller, Zoom joller,
Feva joller(tomandsjolle) samt 29er, som er en ”ungdoms” 49er. Vi har her, udover vores
ungdomsleder tilknyttet 2 eksterne trænere.
SUP-board (Stand Up Paddle) som er en nystartet aktivitet i år, men der har været en
fantastisk tilslutning til det. Der sejles to om ugen gange under vejledning af to instruktører.
Sejlerskolen hvor vi de sidste 4 – 5 år har haft over 20 elever om året. Sejlerskolen er et
toårigt forløb hvor der, om sommeren sejles en gang om ugen og i vinterhalvåret undervises
der i teoretisk navigation, afsluttet med en eksamen. Hele forløbet afsluttes med en praktisk
prøve, ligeledes forestået af en ekstern censor. Efter endt forløb modtager man
søfartsstyrelsens blå duelighedsbevis samt sejlklubbens blå bevis hvilket giver adgang til at
benytte klubbens både.
Puklehvalerne er en ”social” funktion, der blev skabt for 6 – 8 år siden og retter sig mod
klubbens pensionister. De mødes en gang om ugen, i vinterhalvåret, til hygge over et
morgenbord, men hvad der nok så væsentligt, er at de herudover laver alle mulige
forskellige vedligeholdelsesarbejder. Det være sig mindre bygningsarbejder, vedligeholdelse
af både, oprydning osv.
Vi har også et aktivitetsudvalg, som sørger for klubbens sociale arrangementer. Dvs.
juletræsfest, fastelavnsfest, pinsetur, afriggertur osv. Derudover arrangeres der månedlige
foredrag på vores klubaftener (torsdag) henover vinterhalvåret.

Vintergymnastik på Langhøjskolen
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Polohold
Klubben har en poloafdeling, som har været meget aktiv, men som for nærværende ligger lidt stille.

HvK’s Skiafdeling
Som medlem af HvK har man mulighed for at melde sig ind i HvK’s skiafdeling under Danmarks
Skiforbund. Flere medlemmer har således haft mulighed for at deltage i løb under forbundet, samt
deltage i de store løb som Vasaloppet og Birkebeiner. Medlemmer har gennem årene også
arrangeret fællesture til Norge, Østrig og Frankrig.

Handikaproning
Hver onsdag i sommersæsonen afholdes handikaproning for klubbens roere. Hver roer starter efter
sit eget (gennem sæsonen varierende) handikap, så alle roere i princippet kommer samlet til måls.
Distancen er ca. 5 km, fra havnen op til motorvejsbroen, rundt om en bropille og tilbage igen to
gange. Der tages tid og udregnes point efter et sindigt system, og ved sæsonens afslutning kåres en
vinder.
Efter hvert handikap, er der fællesspisning – gerne udendørs når vejret tillader det – hvor man spiser
sin medbragte mad, og griller på klubbens gril.
Det er en aktivitet, der er med til at skabe sammenhold og styrke klubånden.

Pensionistroning - morgenhold
Pensionistholdet mødes mandag til torsdag 9:30 – 12:00, og hvis vejret ikke er til
udendørsaktiviteter, så ros der på roergometrer og udføres styrke- og smidighedstræning.
Det er i øvrigt to af pensionisterne fra morgenholdet, der vedligeholder klubbens kajakker løbende.
De mange brugere giver et ret stort slid på bådene, som generelt må siges at være rimeligt
skrøbelige.
Ud over disse faste aktiviteter, giver aktivitetskalenderne en god fornemmelse om, hvad der i øvrigt
foregår i klubben.

Sommeraktiviteter sommeren 2018
Se Bilag1.

Vinteraktiviteter 2017-2018
Se Bilag2.

Medlemsstatus – hvem er vi?
Vi er pr. 20/3 - 2019 i alt 242 medlemmer fordelt på:
•

183 Seniorer

•

28 Ungdomsroere

•

7 Børneroere

•

7 Delaktive

•

13 Passive

•

4 Æresmedlemmer
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Love og reglementer
Klubbens love kan ses på hjemmesiden: http://www.hvidovrekajakklub.dk/?page_id=324
Der gælder i øvrigt følgende bestemmelser og reglementer:
•

Sikkerhedsbestemmelser for Dansk Kano og Kajak Forbund

•

Sikkerhedsreglement for HvK

•

Samværsreglement, herunder indhentning af børneattest, og regler for arbejdet med børn og
unge

•

Ordensreglement

•

Nøglereglement

•

Fuldbefarent medlem

•

Fredningsbestemmelser for kalveboderne

•

Dopingpolitik

•

Bådudvalgets arbejde

•

Bådreglement

•

Bådpladsreglement for HvK

•

Brug af HvK til div. arrangementer

•

Alkoholpolitik

De kan alle ses på hjemmesiden: http://www.hvidovrekajakklub.dk/?page_id=324

Vores holdning til udvikling af havnen:
1. Der bør foretages en generel oprydning. Den store bådplads til vinteropbevaring bør leve op
til sit navn ”vinter”, således der ikke ligge både og stativer mm. på pladsen i
sommerhalvåret.
2. Der trænger til almindelig vedligeholdelse på begge moler.
3. Parkeringsforholdene er slet ikke i orden. Den store vinteropbevaringsplads kan og bør
benyttes til parkering i sommerhalvåret.
4. Vi ser gerne nyt liv og initiativer på havnen i samarbejde med de eksisterende klubber og
deres aktiviteter.
Roklubben støtter op om de fælles ønsker for havnen samt hele projektet udarbejdet af Idrætsrådet.
Hvidovre Roklub
Torben Thyrén

GDPR
Klubben overholder den nye datalov GDPR, og den lovpligtige information findes her:
http://www.hvidovrekajakklub.dk/?page_id=3188

HvK’s ønsker for havnens udvikling
En forudsætning for at tale om udvikling af Hvidovre Havn er, at den eksisterer!
Den seneste gennemgang af havnens tilstand giver anledning til bekymring, idet der formentlig er
tale om en større renovering af spunsvæg og hammere. Det er urealistisk og dårlig timing at gøre
havnen mere attraktiv for byens borgere, hvis havnen for en periode er en stor byggeplads. Havnen
skal være i orden, og derefter kan de projekter, der er udarbejdet af idrætsrådet sammen med
havnens klubber, sættes i gang i den udstrækning, der er politisk vilje og økonomi til det.
Molerne skal altså renoveres, og er der planer om en udvidelse af havnen, ville det være oplagt at
gøre det i samme forbindelse. Det er vigtigt, at de nuværende klubber ikke stilles ringere mht.
adgangen til vandet. Sejklubben har et specielt behov for plads til opbevaring af bådene om
vinteren, og må i forbindelse med en eventuel renovering af havnen ikke indskrænkes mht.
bådpladser.
Der er behov for tilstrækkelige P-pladser til, at havnens brugere og borgerne i kommunen reelt vil
komme. Allerede nu er der i sommerperioden på gode dage alt for få pladser – det lider
havneklubberne også under.
Vi anerkender klart, at der er klubber i havnen, der har brug for nye eller renoverede bygninger, og
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dagtimerne. Seniorerne ror rigtig meget og har herefter et meget aktivt socialt samvær
i klubben.
Ergometer

Vi ror primært kun i sommerhalvåret. Om vinteren er ergometerroning derfor en
meget stor del af vores træning. Vi råder over 10 roergometre, som benyttes flittigt fra
kl. 06 – 21 på hverdage, og lidt mere sporadisk i weekenderne. I vinterhalåret er de
placeret i den lille bådhal, og om sommeren i opholdsstuen.

Roklubben har i alle årerne været en selvejende institution på lejet/lånt kommunal grund i lighed
med de øvrige klubber på havnen. Klubhuset er meget stort, da vores både skal opbevares indendøre
og er pladskrævende. Klubbens medlemmer har ikke haft mulighed for at vedligeholde klubhuset
tilstrækkeligt, da vi ikke har kunnet optage lån på grund af de forringede lejevilkår gennem tiderne.
Derfor er klubhuset pt i en meget dårlig stand.
Efter lange forhandlinger har kommunen pr. 1. maj 2018 overtaget bygningerne. Der er forinden
foretaget grundige bygningsmæssige syn og det blev skønnet, at der skal bruges min. 240.000 på
istandsættelse af det mest nødvendige som nyt tag, nye vinduer og ny beklædning.
Efter overtagelsen har Hvidovre Kommunen foretaget yderlige syn af bygningerne, og vi venter
spændt på en beslutning om vores fremtid.
Visioner for klubben

håber det er en proces, der lykkes for dem, og at det bliver indtænkt i planerne. Med hensyn til
beliggenhed er både Sejlklubben, Roklubben, Kajakklubben og det nedbrændte Søspejder hus
velbeliggende, og der er brug for, at klubberne får rimelige lejebetingelser med langtløbende
brugsret, så de kan og tør investere i samt vedligeholde deres klubhuse. De klubber, der på
nuværende tidspunkt er uden klubhus, eller hvor huset ikke er velplaceret, kan indtænkes i en ny
plan for havnen.
For os er der ingen tvivl om, at den bæredygtige model for klubberne er, at klubberne hver især
selvstændigt står for deres egen økonomi og eget hus, og at der udvises rettidig omhu med hensyn
til vedligeholdelse af det. Det behøver kommunen ikke kaste meget energi i, det er klubbernes egen
opgave.
Derimod er der meget der kan gøres, for at alle de borgere, der ikke er medlem i en klub i havnen,
kan få gode oplevelser dernede. (Her er den nyetablerede strand et godt eksempel.) Det er beskrevet
så udmærket i oplægget fra idrætsrådet.
Som inspiration kan man se på de nærliggende havne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Køge samt
Roskilde, som har formået at skabe et fantastisk havnemiljø med selvstændige klubber beliggende i
et gennemtænkt havnemiljø med bl. a. restauranter, cafeer, iskiosker, toiletter, oplevelses-bassiner
for børn, vandrehjem osv.
Endelig er der en mulighed for at gøre selve stranden mere attraktiv og samtidig øge havnens værdi
og rekreative tiltrækning. I dag er stranden meget lavvandet, fremragende til småbørn, men ikke til
de lidt større, som også vil svømme. En sandsugning, naturligvis efter rådslagning med havbiologer,
vil løse det problem. Det ville være skønt, hvis de grønne områder i Kystagerparken kunne gøres
mere attraktive alle borgere – også børn og unge.
Vi opfordrer til, at kompetente personer med den rette uddannelse udarbejder en helhedsplan for,
hvordan havneområdet / Kystagerparken kan opgraderes til gavn for borgerne ud fra de ideer, der er
kommet frem på Idrætsrådets møder vedrørende havnens udvikling.

Klubbens bestyrelse og medlemmer har efter kommunes overtagelse af klubhuset drøftet dette og er
kommet frem til følgende:
Vi ønsker helt klart at blive liggende, hvor vi er nu. Vi har gode adgangsforhold til
vandet, hvor vi bruger mindst mulig plads til at få bådene i vandet.
Hvis vi skal flytte, så foretrækker vi en placering på nordmolen. Dette vil dog kræve
et pontonanlæg som det nuværende på ca. 18 meter. Det kan vi ikke rigtig se for os, og
det vil tage en hel del bådpladser.
Ved en renovering eller nybygning er vi positive for at bygningen kan indeholde andre
foreninger/aktiviteter.
- Vinterbaderne kan udbygge og fortsætte deres brug af klublokaler
- Triatlonklubben skal være velkomne både til omklædning og opbevaring mm.
- Andre vandsportsklubber skal være velkomne

Legeplads i grønne omgivelser - her fra Ishøj Strand

Det skal dog understreges, at vi ikke kan opbevare vores meget dyre både/ ergometre på mindre
plads end nu, og vi kan ikke dele den plads med andre foreninger. Bådene repræsenterer en værdi
på mere end 2 mill. kr.
På vegne af medlemmer og bestyrelse
Chris Lander, formand for HvK
Hvidovre Roklub
Tlf.: 36 78 52 80

Strandhavevej 218 2650 Hvidovre
e-mail: hvidovreroklub@sport.dk
www.hvidovreroklub.dk

Hvidovre Kajakklub, Strandhavevej 59, 2650 Hvidovre. Email: info@hvidovrekajakklub.dk

HVIDOVRE ROKLUB

Bilag 2

Lidt om klubben og klubbens visioner

Hvidovre Roklub blev stiftet 21. april 1951 og fik kort herefter klubhus for enden af Lodsvej ved
Frømmings Havn. Allerede i 1953 flyttede klubben til den nuværende beliggenhed for enden af
Hvidovre Havn, hvor klubbens medlemmer opførte ”den store bådhal”, som vi stadig har som
bådhal.
Pladsen blev hurtig for trang, da klubben voksede medlemsmæssigt meget hurtigt til mere end 100
medlemmer, hvorfor en tilbygning var nødvendig. Tilbygningen bestod af ”lille bådhal, toiletter,
omklædning, kontor, køkken og opholdsstue. Den blev indviet i foråret 1964.
I de følgende år var roklubben meget aktiv på havnen for hele Hvidovres ungdom. Der var mange
medlemmer der roede, og der blev ligeledes afholdt mange store arrangementer i roklubbens
lokaler.
Roning er en sport for næsten alle, hvor eneste krav er, at man kan svømme. I Hvidovre Roklub har
vi flere former for roning i forskellige bådtyper. Fælles for os alle er, at klubben ejer alle bådene, og
vi er fælles om at passe og pleje bådene. Bådene er typisk meget dyre.
Inriggerne

Det er 2- eller 4-åres både. De er typisk bygget i træ og koster mellem 200.000 –
250.000 kr. Bådene er meget sødygtige og bruges til den daglige roning, weekendture
eller ferieture.

Outrigger

Det er konkurrencebåde og fås lige fra 1x (en person) til 8+ (otte + styrmand). Disse
både er meget lange og smalle. De er bygget i glas- eller kulfiber og koster mellem
50.000 – 250.000 kr. Den længste båd (8+) er 18 meter lang.

Havkajak

Klubben råder over 10 havkajakker i plastik eller glasfiber. Havkajakkerne er et
supplement til vores robåde. Vi indførte havjakker for ca. 10 år siden efter aftale med
kajakklubben, som ikke havde plads til disse både.

Edon

Klubben har 4 ungdomsvenlige både. Det er en bred singlesculler, som dog ikke kan
kæntre. Den er egentlig fremstillet til handicaproning, hvilket vi dog ikke har på
programmet blandt andet på grund af adgangsforhold til ponton. Det er meget
besværligt i en kørestol.

Medlemmer. Vi er ca. 125 medlemmer fordelt på 3 afdelinger.
Ungdom

Her har vi desværre kun 5 medlemmer tilbage af en afdeling på ca. 25 unge roere. Vi
har bådene, men mangler de frivillige ledere.

Voksen

Det er medlemmerne fra 18 år og op til ca. 65 år. Vi har ingen skarp grænse. Det er ca.
50-60 medlemmer som ror om aftenen.

Senior

Klubbens mest aktive afdeling på ca. 50 roere som bruger bådene og klubhuset i

Hvidovre Roklub
Tlf.: 36 78 52 80

Strandhavevej 218 2650 Hvidovre
e-mail: hvidovreroklub@sport.dk
www.hvidovreroklub.dk

