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KAJAKk lub 
VED  HO  BUGT
Billum Idrætsforening ønsker at 
skabe et aktivt fællesskab i naturen: 
En Kajakklub med egne kajakker og 
etableringen af en flydebro.

I Billum er vi så privilegerede, at vores landsby ligger tæt ved Varde 

Å med dens udmunding i Ho Bugt, hvor der er særdeles smukt og 

hvor der er gode muligheder for, både at drage mod Varde i øst og 

Vadehavet i vest. 

Ideen udspringer i et ønske om at udnytte vores omkringliggende 

natur og samtidig styrke fællesskabet på tværs af alder og køn. 

Vi ser kajakklubben som en særdeles god mulighed, hvor vi vil 

afholde ugentlige træningsaftner og forskellige arrangementer for 

såvel unge som ældre. Der vil ligeledes blive arrangeret dags- og 

weekendture med mulighed for at tage kajakkerne med til eks. 

Ringkøbing Fjord.

Kajakklubben vil have sin egen afdeling under idrætsforeningen og 

vil stå for indkøb af et antal kajakker og en trailer samt sørge for, 

at der bliver etableret en flydebro eller lign. ved et af pumpehusene 

langs åen, hvor der er nem adgang. Pumpehuset nås via en markvej, 

hvor det vil være muligt at køre til i en almindelig bil. Derudover vil 

pumpehuset kunne udgøre en opbevaringsmulighed for kajakkerne i 

sommerens løb. 

Kontaktperson:

Helge Fogh   Tlf. 6160 5302   Mail: Helge_fo@hotmail.com
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Checkliste:  
 
Hvad skal vi gøre 
for at det lykkes:

1. Møde med DGI for afklaring af 

mulighederne for uddannelse 

af trænere mm.

2. Ansøgning af midler til indkøb 

af kajakker samt trailer og div. 

nødvendigt udstyr

3. Ansøgning af muligheden for 

benyttelse af det påtænkte 

område

4. Ansøgning af midler til 

etablering af området ved 

pumpehuset

5. Orienteringsmøde for 

borgerne i Billum. Opstart/

etablering af udvalg, der 

varetager afdelingen/projektet 

fremadrettet

6. Opførsel af broanlæg og 

opbygning af pumpehuset, så 

det kan benyttes til opbevaring 

med bla. aflåsning 

Bæredygtige fællesskaber
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