Høringssvar til Budget 2021: Faciliteter til Grenaa SUP OHANA
Ansøger:
Grenaa SUP OHANA, en del af FC Grenaa.
Projekt:
Etablering af klubfaciliteter/ Klubhus til Grenaa SUP OHANA
Motivering:
SUP (Stand up padle) er pt. den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, og Grenaa har denne
sommer fået en klub, der på rekordtid og med stor succes har oplevet stor interesse fra dels
lokalbefolkningen, udefrakommende sommerhusejere og turismen i byen. Klubben har på få
måneder efter Lock Down allerede en medlemsskare på 52 personer.
Tiltaget om opstart af klubben, blev taget for at teste grundlaget for interessen for en ny sport i
området, og det blev ret hurtigt bevist. Medlemmerne af klubben tæller mange lokale men også
folk fra andre byer der har sommerhus i området og ønsker at dyrke sporten her.
Grenaa SUP OHANA er en forening, som i sommeren 2020 har etableret sig. OHANA betyder
familie på hawaiiansk, og det er fællesskabet og glæden ved naturen, som er det primære fokus i
foreningen. Foreningens formål er, at gøre SUP tilgængeligt for alle og danne ramme for et
fællesskab med aktiviteter i naturen og på havet på tværs af aldersgrupper.
Foreningen er medlem af Dansk Surf og Raftingforbund som har lånt os udstyr til opstartsfasen i
sæson 2020, så vores medlemmer kan benytte våddragt, sko, board, redningsvest, sikkerhedsline,
padle, pumper, finne med mere. Men tiden for det lånte udstyr er midlertidig og rinder ud. I starten
blev alt dette udstyr fragtet til stranden til hver træning og fragtet tilbage til privatadresse efter
træning. Klithuset, Grenaa Naturskole forbarmede sig dog og udlånte midlertidigt et badelokale hvor
alt udstyret kan blive opmagasineret – men denne mulighed er også sæsonbetonet og afsluttes snart.
Vi ønsker fremadrettet fortsat at udvikle vores koncept og her fortsat skabe fællesskab, aktiviteter
og glæde ved den danske kyststrækning, og SUP er en ny og anden måde at komme tæt på havet
og herigennem skabe mere liv på havnefronten, i Grenaa Marina, på Grenaa Å og langs stranden
generelt. SUP har uanede muligheder, uanset om man ønsker at få oplevelser i naturen, motion,
meditative oplevelser og ro eller sjov og leg. Sporten kan med fordel supplere kommunens tilbud
til både fysisk og psykisk handicappede og bistå med naturnære oplevelser for alle målgrupper.
Næste sæson udbyder vi udover introkurser i SUP - yoga, styrketræning på board, mindfullness og
førstehjælp, alle tilbud som tiltrækker en bredt udsnit af befolkningen aldersmæssigt og som vi
vurderer vil løfte Norddjurs generelle udbud af fritidstilbud.

I foreningen har vi to uddannede SUP-instruktører, og vi tilbyder intro-og frigivelseskurser, hvor vi
underviser i sikkerhed på havet, strøm og vindforhold, udstyr og de basale færdigheder for at
kunne begå sig sikkert på SUP. Desuden samarbejder vi med foreningens medlemmer om at lave
en masse aktiviteter ved og på havet.
Vores mål med foreningen er ydermere, at den vil kunne indgå på tværs og i samarbejde med
andre foreninger i events og nyskabende arrangementer med fokus på kystaktiviteter, der samler
dels lokalbefolkningen samt bidrager til at gøre vores kystnære områder endnu mere attraktive for
turister og andre udefrakommende. Vi kan med et klubhus etablere og bidrage til et surf/ SUP
inspireret klubtilbud som vil tiltrække mange.
Vi har i denne sæson samarbejdet med Grenaa Naturskole/ Kyst og fjordcenteret og Liv på
Sydhavnen og deltaget i deres events.
Grenaa SUP ønsker at kommunen i kommende budget prioriterer faciliteter så udviklingen til
Grenaa SUP fortsat kan udvikle sig.
Der er meget udstyr der skal pustes op, klargøres, rengøres, vedligeholdes og fragtes til vandet før
man kan udøve sporten på vandet. Der ønskes ikke stort opvarmet klubhus mm da aktiviteten
foregår på vand men mere simple faciliteter med mulighed for at opbevare og vedligeholde
udstyr. En placering tæt på stranden og lagunen ved Grenaa Marina vil være ideelt. Det er her et
godt sted at lave introkurser for begyndere, da det er for svært for begyndere at skulle direkte på
det åbne hav.
Behovet er:
Opbevaring af udstyr i evt. 2 containere, indlagt vand ved containerne til at rengøre og
vedligeholde udstyr, El til lys og strøm, 2 bænke til at være sociale efter træning. Relativt simpelt,
men nødvendigt da der er meget udstyr involveret. En kommunal opbakning til at videreføre den
flotte opstart og etablere klubben vil vise at Norddjurs følger med tiden og prioriterer nye tiltag
der er i tidens ånd.
Mål:
· Faciliteter til opbevaring af udstyr - afgørende for klubbens videre liv.
· At skabe en klub, der giver værdi til området og opgradere Norddjurs Kommunes fritidstilbud
hvad angår sport i naturen og havmiljøet som vi i forvejen profilerer os af i kommunen
· At blive en prik på det danske landkort for vandsport og Stand up Padle.
· At skabe og etablere en ny aktivitet der er i tidens ånd der bringer god sammenhæng til Grenaa
bys placering ved vandet og Danmarks bedste strand.
·

Anslået Budget for etablering:
2 stk. brugte containere kr. 40.000,Etablering af vand kr. 15.000,Etablering af el Kr. 10.000,Maling/ evt. beklædning med folie af containere så de passer ind i naturen kr. 5.000,Bænkesæt 5.000
I alt kr. 75.000,-

