
 

Sønderjysk Regattaforening  
 

 

 

 

Møde om fremtiden for kaproning - både kajak og robåde -  i 
Syddanmark, og besøg vores nye flotte Blå Foreningshus ved 
Haderslev Fjord 
 

Søndag d. 22. januar 2023 kl. 13.00 
Det Blå Foreningshus  
Losvej 9 
6100 Haderslev 

Parkering på Ved Havnen 17 (lige ved siden af Det Blå Foreningshus) 

 

Begrundelse for vores indkaldelse, samt dagsorden:  

 

Vi har et af de få steder i Danmark, hvor der kan afvikles kortbanekaproning i Danmark, og vi har vel 
det smukkeste sted. Men vi har ikke kun Dammen, vi har også masser af andet vand, Jels Sø, Kolding 
Fjord, Lillebælt, Alssund vi kan blive ved. Og de seneste år har Sønderjysk Regattaforening vist, at 
man godt kan gennemføre kaproninger på Haderslev Dam. Vi har skabt basis for at afvikle 
kaproninger – men vi er for få til fortsat at løfte opgaven, så vi har brug for flere foreninger og 
ildsjæle deltagere, for at komme videre i at skabe grobunden for mere kaproninger. 

Vi vil derfor indbyde alle ro- og kajakklubber i Syddanmark samt interesserede enkeltpersoner til et 
stormøde om kaproning i både robåde og kajakker. Vi holder selvfølgelig mødet i vores nye Blå 
Foreningshus, hvor Haderslev Kajakklub endelig har fået nye lokaler, og de har fået de skønneste 
lokaler, man kan drømme om. Vores to roklubber har fået en lille bådhal, hvor vi i fællesskab har en 
2åres inrigger og 4x+ Gig, og derudover holder nogle andre klubber også til i Det Blå Foreningshus. 

 

På mødet deltager både DKF (Lau Larsen og Ulla Pedersen) og DFfR (Lotte Madsen og Mette Bacher), 
og Ulla, DKF, vil fortælle om deres store succes med at skaffe frivillige til deres store arrangementer, 
noget som vi alle kan drage nytte af. 

 

På mødet vil vi bl.a. tale om 



• Afholdelse af regelmæssige kaproninger på Haderslev Dam, herunder TU Cup 
• Afholdelse af kortbane DM på Haderslev Dam 
• Afholdelse af andre kaproninger i regionen herunder også coastal 
• Afholdelse af kaproninger i kajak i Jels, Haderslev eller andre steder i regionen. 
• Mulighed for at understøtte træningssamlinger i regionen. 

Vi vil derudover præsentere udstyr og infrastruktur 

• Som vi har 
• Som vi har behov for at anskaffe 
• Som eksisterer rundt omkring i regionen 

Nyt fra det nydannede Regattaudvalg i DFfR, samt planer om samarbejde mellem både vores 
forskellige regattaforeninger og vores to forbund omkring afvikling af regattaer. 

Formålet med mødet er at samle interesserede foreninger og enkeltpersoner, der i fællesskab vil 
bidrage til at videreudvikle rammerne for at gennemføre ro- og kajakstævner i regionen. 

Både Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund er interesserede i at opbygge 
mulighederne for at holde kortbanestævner samt at samkoordinere og anskaffe nødvendigt udstyr 
og infrastruktur. 

Sønderjysk Regattaforening kan være rammerne for denne udvikling. 

Tilmeld dig nu som interesseret eller repræsentant for din forening, vil du vide mere, så kontakt 
Maria Aas på maria@srgf.dk eller 40 91 16 62 

Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding på maria@srgf.dk, vi vil gerne have din tilmelding 
senest torsdag d. 19.01.23 

 

Med venlig hilsen 

 

Sønderjysk Regattaforening 

Formand Anton Hirschauer 


