Høringssvar til Budget 2022: Faciliteter til Grenaa SUP OHANA
Ansøger:
Grenaa SUP OHANA, en del af FC Grenaa.
Projekt:
Etablering af klubfaciliteter/ Containeropbevaring af udstyr til Grenaa SUP OHANA
Motivering:
SUP (Stand up padle) er pt. den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, og Grenaa har i løbet af de to
sidste somre, fået en klub, der på rekordtid og med stor succes har oplevet stor interesse fra primært
lokalbefolkningen og også sommerhusejere i byen samt venskabsklubber i resten af landet. Klubben
tæller en medlemsskare på 90 personer.
Foreningen
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 etablerede 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.
Udstyr og lokaler
Sporten er en sport, der er udstyrstung og derfor kræver en del udstyr for at være i gang og starte op.
Foreningen er medlem af Dansk Surf og Raftingforbund, som sidste år lånte os udstyr til opstartsfasen.
Vi har via fondsmidler i år indkøbt en masse udstyr således at vi har kunnet servicere de mange
medlemmer i OHANA. Det være sig 12 boards samt 20 våddragter, 20 par sko, 12 redningsveste, diverse
sikkerhedsliner, 12 padler, pumper, finner, en yogasøstjerne med plads til 10 boards.
Alt i alt en sport der kræver en del plads til udstyr og opbevaring af dette hvor vi i slutningen af november
igen bliver husvilde.
Vi havde sidste år en aftale med Grenå Naturskole om at kunne opbevare udstyret i et baderum i perioden
juli – sep. 2020. (kun denne sæson) og vi har i indeværende sæson 2021 haft ophold i bagrummet i

mastehuset på Grenaa Marina men også kun denne sæson, da vi må forlade huset når masterne kommer
ind fra bådene.
Medlemmerne i OHANA ser det ikke som en sæsonbetonet sport – men er også ofte på vandet om
vinteren.

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.

Aktiviteter og events
Denne sæson har vi udbudt mange introkurser og derved skabt større kendskab til sporten og vi har
fordoblet medlemsskaren på blot en sæson. Ydermere har vi haft 2 ugentlige træningsaftener samt
weekendture både om lørdagen og søndagen. Derudover har der været afholdt SUP yoga på søstjernen når
vejret har tilladt det samt udbudt gratis førstehjælpskursus til samtlige medlemmer. Klubben har deltaget i
nationale stævner og events og har hermed sat Norddjurs på landkortet indenfor denne sportsgren. Vi er
en klub med et højt aktivitetsniveau
Vi i OHANA indlogerede vores seksdobbelte verdensmester i SUP Casper Steinfath og hele hans crew og
pressefolk fra Red Bull, ialt 9 mand inden deres overfart mod Sverige ( Kattegat Crossing), hvor Casper i maj
måned på hydrofoil udvalgte Grenå som udgangspunkt for en enestående præstation. Vi har allerede på
kort tid været med til at løfte Norddjurs generelle udbud af fritidstilbud.
Uddannede instruktører
I foreningen har vi nu 5 uddannede SUP instruktører, hvoraf den ene er uddannet SUP- yogainstruktør, og vi
tilbyder intro- og frigivelseskurser, hvor vi underviser i sikkerhed på havet, strøm- og vindforhold, udstyr og
basale færdigheder for at kunne begå sig sikkert på SUP. Sikkerheden er vigtig for Grenaa SUP OHANA.
Fremtid og samarbejde
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 dels samler
lokalbefolkningen samt bidrager til at gøre vores kystnære områder endnu mere attraktive. Vi kan med et
klubhus/ opbevaringscontainere 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 samt introduceret skoleklasser og klubber til SUP verdenen. Vi støtter Norddjurs
Kommunes ” Hold Hjernen Frisk” projekt for inaktive borgere 60+ som afholdes i september 2021.
Grenaa SUP OHANA ønsker at kommunen i kommende budget prioriterer faciliteter til klubben, så
udviklingen i Grenaa SUP OHANA 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 et stort opvarmet klubhus, da aktiviteten foregår på vandet, men

mere simple faciliteter med mulighed for at opbevare og vedligeholde udstyr er en nødvendighed. En
placering tæt på stranden og lagunen ved Grenaa Marina vil være ideelt. Det er her et godt sted at tilbyde
introkurser for begyndere, da det er 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 socialt ophold efter træning. Relativt simpelt,
men nødvendigt da der er meget udstyr involveret. En kommunal opbakning til at videreføre den
flotte opstart og stabilisere klubben, vil kunne vise, at Norddjurs Kommune følger med tiden og
prioriterer nye tiltag, der er i tidens ånd.
Behov for tilladelse til at opstille containere.

Mål:









At få et stabil og vedvarende tilholdssted og opbevaringsplads- der er utroligt afgørende for
klubbens videre virke.
Faciliteter til opbevaring af udstyr- afgørende for klubbens videre liv
At skabe en klub, der giver værdi til området, og at skabe en klub, der opgraderer Norddjurs
Kommunes fritidstilbud hvad angår sport i naturen og havmiljøet, som vi i forvejen profilerer os af i
kommunen.
At stabilisere kommunen og klubben som en prik på det danske landkort for vandsport og Stand Up
Padle.
At skabe og etablere en ny aktivitet, der er i tidens ånd og som bringer god sammenhæng til
Grenaa bys placering ved vandet og Danmarks bedste strand.
At være en del af Norddjurs Kommunes sundhedspolitik.
At få nye grupper i befolkningen til at blive aktive på nye måder via denne sportsgren.

Anslået budget for etablering af opbevaring:






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 eller tilpasses farverne i
omgivelserne. Kr 5.000,Bænkesæt kr 5.000,Vi foreslår, at Norddjurs Kommune afsætter følgende i budgettet i året 2022 til at kunne stabilisere
og give Grenaa SUP OHANA mulighed for at udvikle sig yderligere.
I alt kr. 75.000,-

