
Priser og vilkår, 2009  

Medlemskab af Rodskov Gymnastikforening 

Junior (op til 25 år):  55,- 

Senior:   90,- 

Kajakklub kontingent 

Junior (op til 25 år): 150,- 

Senior:   300,- 

Familie:   500,- 

Opbevaring af egen kajak, for medlemmer 

Kajakhotel:  300,- 

 

Tilmelding: 

Jørgen H. Tscherning - kasserer RGF  
 tlf: 3021 4700 
tscherning@gmail.com 

Kajakklub i RGF 

Rodskov Gymnastikforening 

Kajakklubben er en afdeling i Rodskov 

Gymnastikforening, hvorfor der betales 

kontingent til både hovedforeningen samt 

kajakklubben. 

Rodskov Gymnastikforening 

Hovgårdvej 3, 

Rodskov 

8543 Hornslet 

 

Der tages forbehold for fejl samt  

ændringer i satser! 

Kajakklub   

Kaløvej 81   

Havhusene    

8543 Hornslet   

Fredag d. 29. maj kl. 16.00  

Klub opstart og indvielse af lokaler  

Kom til klubbens officielle opstart for alle 

interesserede, både børn og voksne.  

Der er mulighed for at se klubbens udstyr og 

lokaler samt at prøve kajakkerne i vandet. 

 

Vær med til at forme klubben fra start 

Se kort på bagsiden! 

Kaløvej 81   

Havhusene    

8543 Hornslet   

Kontaktpersoner 

Jørgen H. Tscherning | tlf: 3021 4700 | tscherning@gmail.com 
kasserer RGF  
Kim Nikolajsen | tlf: 6171 7239 | kim@cepius.dk 
Helle Due-Pedersen | tlf: 6044 3032 | helle_due@mail.tele.dk 
Lene Keylani | tlf: 28293222 | keylani@live.dk 
Ove Hougaard | tlf: 8697 5252 | ove_hougaard@mail.dk 
formand RGF 

 

 

Website: 

http://rodskoveskerod.mono.net/9303/Kajak 



Kajaktyper 
Om kajakklubben 

Rodskov Gymnastikforening står bag oprettelsen 

af Kajakklubben for alle interesserede i lokalom-

rådet - Kalø Vig, Løgten Bugt.  

Formålet er at styrke foreningslivet ved at skabe 

et nyt og spændende frilufts– og fritids-tilbud i 

lokalsamfundet til områdets beboere. 

Kajakklubben tilbyder medlemmer af gymnastik-

foreningen at kunne benytte kajakker og udstyr 

mod betaling af kontingent til kajakklubben. 

Som nyopstartet klub er der mange ting der 

endnu ikke er fatslagt, så de aktive medlemmer 

er med til at bestemme hvorledes klubben skal 

fungere.  

Som medlemmer af klubben ser vi meget gerne 

enkeltpersoner, børn og familier. Vi tager både 

erfarne og uerfarne roere ind. 

Klubben skal sikre: højeste grad af sikkerhed ved 

sejlads, hvorfor der skal tilkobles instruktører 

samt certificeringer, der gør at vi har sikkerhed 

for at medlememrne kan færdes sikkert på 

vandet.   

Vi starter med 6 klubkajakker af forskellige typer 

med tilbehør som redningsveste, pagajer etc. 

som medlemmerne kan låne, og har pt. opbevar-

ingsfaciliteter til i alt 12 kajakker.  

 

Bliv medlem og giv en hånd med! Kajakklubbens sponsorer 

Viperen er specielt designet til børn og ungdom som 

vejer mellem 30 og 60 kg og max 165 cm i højde.   

  

Længde: 378 cm | Bredde: 57 cm  

Vægt: 17 kg   | Cockpit: 81 x 45 cm  

Volumen: 240 L  | Bæreevne: ca. 60 kg  

Excursion er en god 2 personers havkajak, der gør 

det til en fornøjelse at være på vandet. 

 

Længde: 518 cm  | Bredde: 71 cm  

Vægt: 39 kg   | Cockpit: 92 x 45 cm 

Volumen: 525 L  | Bæreevne: ca. 260 kg 

Stuverum for 65 L, bag 130 L  

2 stk. Aquilo K1 havkajak, voksen 

1 stk. Prijon Viper havkajak, børn 

1 stk. Prijon Excursion havkajak, familie 

2 stk. turkajak, ungdom, voksen 

Klassisk turkajak der er lidt mere livlig end 

havkajakkerne. Turkajakkerne kan bruges af unge 

og voksne. 

 

Længde: 428 cm Stuverum for 65 L, bag 130 L  

Aquilo er en hurtig og stabil havkajak med V-køl, 

god opdrift og plads i vandtætte opbevaringsrum.  

 

Længde: 520 cm | Bredde: 60 cm  

Vægt: 30 kg   | Cockpit: 82 x 42 cm  

Opbevaring: For 95 L, agter 135 L 


