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Medlemstal 
Medlemstallene nedenfor stammer fra Det Centrale Foreningsregister, og medlemstallene opgøres 

hvert år i januar, dvs. før kontingentbetalingen. Derfor er tallet lavere ved sæsonens start, end det, 

der er angivet herunder.  

 

Tabel 1 viser antal medlemmer fordelt på henholdsvis junior- og KCV-roere og hav- og 

turkajakroere siden 2017. Den viser, at antallet af medlemmer over 25 stiger i perioden 2017-2021 

med ca. 20 medlemmer, men at det stagnerede lidt i 2021. Og antallet af medlemmer under 25 

ligger uforandret omkring 50.  

 

Tabel 1 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 

Under 25 48 50 51 51 49 

Over 25 136 153 170 190 195 

I alt 184 203 221 241 244 

 

 

Det er klubbens mål, at medlemsfordelingen ændres, så der i 2025 er 100 medlemmer under 25. Det 

vil sige en fordobling af de unge roere på juniorholdet og KCV. Tabel 2 viser medlemmerne fordelt 

på køn og alder. Her kan man se, at tilgangen af børn under 12 var svagt faldende i 2021.  

 

For de voksne roeres vedkommende er medlemstallet stabilt, dog er tilgangen også her noget 

mindre end de sidste fire år.  

 

I 2021 blev der aftalt et maksimalt antal vinterbadere på 60. Der er hvert år venteliste. Det er 

klubledelsens holdning, at det er det maksimale antal, det er muligt at have sideløbende med den 

almindelige brug af omklædningsbrug og bådebro. 

 

Tabel 2 

 M K M K M K M K M K 

Alder 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

7-12 år 5 2 11 5 12 6 10 7 13 2 

13-18 23 7 14 8 13 9 14 10 14 9 

19-24 7 4 8 4 7 4 7 3 9 2 

25-59 54 39 59 54 66 57 70 64 73 66 

60+ år 35 8 34 6 37 10 41 15 41 15 

Samlet antal 

fordelt på 

køn 

124 60 126 77 135 86 142 99 94 150 



Samlet antal 

medlemmer 

for kajak 

184 203 221 241 244 

Vinterbadere 0 25 50 50 60 

 

Der er således en mindre tilgang af kajakroere, den de tidligere år. Der er dog ikke grund til 

bekymring. Men vi må erkende, at det ikke lykkes os at øge antallet af børn og unge. De sidste 2 år 

skyldes det først og fremmest corona, som satte en stopper for de udadvendte aktiviteter som fx 

Åbent hus. Det er derfor flot, at klubben samlet set har formået at fastholde medlemstallet på trods 

af coronanedlukninger og begrænsede fællesaktiviteter. 

 

Husudvalget og byggegruppe 

Der er ikke igangsat større reparationer på huset, da klubledelsen afventer en afklaring på 
ombygningsplanern.  

 

Status på den er, at vores klubhus ligger i en å-beskyttelseszone, og der skal derfor søges om 

dispensation ift. denne. Dette er gjort og planerne ligger til forhåndsgodkendelse hos kommunen.  

Der er søgt om et projekt, der i alt væsentlighed svarer til de planer byggeudvalget lagde ud på 

Forum i december. Desværre kan der ikke gives tilladelse efter den nuværende lokalplan. Men 

Kommunen arbejder på en ny lokalplan, der vil muliggøre vores planer, ligesom det vil muliggøre 

roklubbens planer. Inspireret af roklubben, der er længere fremme end os med fondsansøgninger, 

trods manglende byggetilladelse, arbejder vi videre, og udvalget har møde med arkitekten d. 27/4. 

Når der foreligger tegninger fra hende går vi i gang med at søge midler til ombygningen. 

 

Materieludvalget 

I 2021 har vi solgt 5 havkajakker (4 Point 65 og en Zegul Arrow Play). Der er blevet købt 4 nye og 

en brugt havkajak. Der er skabt mere plads til private kapkajakker ved at bygge stålrammen i port 4 

om. 

 

Aktivitetsudvalget 

Langt de fleste aktiviteter og ture blev gennemført som planlagt i 2021. Vi måtte aflyse Åbent Hus, 

og standerhejsningen blev holdt udendørs, men henover sommeren blev de fleste aktiviteter 

gennemført med coronapas der blev holdt DM og som noget - Halloween.  Men i slutningen af året 

gik det galt igen med stigende smittetal og julefrokosten og nytårskurene blev aflyst.  

 

Uddannelsesudvalget 

Der blev gennemført tre kurser i havkajak og et kursus i turkajak i 2021. En turkajakinstruktør er på 

vej til Instruktør 2.  

 

Juniorudvalget 

Der er gennem de seneste år opbygget en god bred trup med kaproere fra U14 til senior-kaproere. 

Kaproerne har i dag holdtræning på faste tidspunkter 7 gange om ugen, mens de mindste juniorhold 

træner (U10-U14) to gange om ugen. Vi ridder på en positiv bølge med flere og flere trænende unge 

og bedre struktur på træningen. Vi gør meget ud af, at vores træningsmiljø skal have fokus på den 

enkeltes proces mod at blive bedre, og ikke at skabe konkurrencer i dagligdagen. Det giver gode 

resultater. PAGAJ var den næstmest vindende klub til DM i sprint i 2021, efterfulgt af Silkeborg. 

Udover mange medaljer til DM, deltog PAGAJ med tre roere til Nordiske Mesterskaber, hvor det 

blev til sølv og bronze medaljer. Desuden deltog to roere til Olympic Hopes regatta, der samler den 



absolutte verdenselite i ungdomsrækkerne. Det lykkedes vores U13 roer, Caroline Alsøer, at 

komme i en OH finale i U15 klassen. Det gav hende titlen som årets idrætstalent 2021 i Holstebro 

Kommune.  

 

DM 2021 

PAGAJ arrangerede igen i 2021 DM i sprint. Det var igen en stor oplevelse både for vores roere og 

for de frivillige forældre og tur- og havkajakroere, der gav en hånd med for at få det hele til at få op 

i en højere enhed. PAGAJ fik stor ros for arrangementet. Det peger dog også på, at det er en meget 

stor opgave at klargøre og nedtage startanlægget, ligesom koordineringsopgaven er stor. Desuden er 

det økonomiske udbytte af arrangementet ikke stort. Det gav kun et væsentligt overskud i kraft af 

overskud fra salg i boden.  

 

Søbaderne 

Søbaderne Holstebro er en vinterbadeklub, der er associeret til PAGAJ og bruger klubbens sauna og 

bådebro. I 2021 var adgangen til saunaen begrænset i perioder, men det lykkedes at lægge klubbens 

aktiviteter sådan, at antallet af brugere, der brugte omklædningsrum og sauna på samme tid blev 

begrænset. Derfor kunne vinterbaderne fortsat bruge saunaen i størstedelen af 2021. 

 

Fremtiden 

Ved generalforsamlingen 2020 var det vanskeligt at spå om fremtiden. Det er det for så vidt stadig. 

Ved årsskiftet 2020/2021 var hele Danmark lukket ned og alle foreningsaktiviteter var på et 

vågeblus. Alle kræfter var sat ind på at prøve at nytænke alle aktiviteter, så vores medlemmer kunne 

fortsætte med at ro. I 2021 var der i højere grad muligt at gennemføre aktiviteter som vanligt, og 

forsamlingsforbuddet var lempet. Men tilslutningen til aktiviteter for voksne motionister var ikke så 

stor som før corona. Det håber vi på, at den bliver igen. Derudover er der planer om igangsætning af 

tiltag til rekruttering af flere børn til de mindste juniorhold, så der fortsat kan være en stærk 

kaproningstrup i PAGAJ.  

 

2022 byder igen på et væld af initiativer: 

 Styrkelse af juniortræning og KCV med en fast træner 

 Et arkitekttegnet projekt for tilbygningen af klubhuset, og påbegyndelse af 

fondsansøgninger til ombygningen. 

 Styrkelse af det sociale sammenhold i klubben med sociale aktiviteter 

 Gennemførsel af Holstebro Regatta 

 Styrkelse af turkajak med en Instruktør 2 og dermed retten til at udstede IPP2 beviser for 

tur-/fitnesskajak 

 Fortsat fokus på bredden af aktiviteter 

 Og meget andet 
 


