
Børn og unge 
Indhold:  
I år kommer i til at lære redninger, både af jer selv og af jeres kammerater. I kommer også til at 
stifte bekendtskab med forskellige styretag. Men selvfølgelig skal vi stadig lege en masse med 
kajakkerne ☺ Spørgsmål? - Ring til Bodil Christensen, 6177 6318. 

Type Timer Kr. Forudsætninger Periode 
Ung-
dom 

8 * 1½ 
time 

250* Starter mandag 11.5, kl. 16.30-18.00. 
Startsted: Kaløvej 81. 
Alder: Ungdom født 2003 og tidligere 

8 mandage, 11.5, 
18.5, 8.6, 15.6  -  
17.8, 31.8, 7.9, 14.9 

*) Prisen er excl. medlemskontingent (110 kr. pr. år). 
 

Basiskontingent incl. medlemskab - Kajakhotel 
 
Gruppe 

 
Alder 

  
Passiv 

 Basiskontingent. Kr. pr. sæson Kr./sæson. 
Kajakhotel Klubkajak  Egen kajak 

Ungdom  Op til 24 år  110  110+300=410  110+150=185 150 
Voksne Over 24 år  165  165+450=615  165+225=390 150 

Kontingenter er inkl. foreningsmedlemsskab pr. år. - Op til 24 år: 110 kr. Over 24 år: 165 kr. 
Basiskontingent giver ret til at ro i klubbens kajakker under iagttagelse af klubbens regler. 

 

 

Eget udstyr 
Vi anbefaler at du som minimum har en våddragt og en rojakke. Butikkerne 
sælger ”begyndersæt” fra ca. 1600 kr. En våddragt kan dog købes væsentlig 
billigere f.eks. hos Harald Nyborg.  

 
 

Kontakt 
Rodskov Havkajak - RHK 
Klubhus: Kaløvej 81, Havhuse. 
http://RHK.memberlink.dk 
http://Facebook.com/RodskovHavkajak 

 
Jørgen H. Tscherning (Kasserer) 
tscherning@gmail.com - Tlf.: 3021 4700.  

 
Christian E. Christensen 
cecerte@gmail.com -Tlf.: 3092 1719 

 
Rodskov Havkajak er en afdeling i Rodskov Gymnastikforening.  

 
 

 
Klubbens  
sponsor 

Standerhejsning  
Standerstrygning  

Vi fejrer sæsonstart og 
sæsonslut  1. lør. I hhv. Maj og 
November – nærmere følger 

3.2.2015, V2015-3, cec/jht 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Forår/sommer/efterår 2015. 
 

Når du vil ro havkajak, er det vigtigt at lære at gøre det rigtigt. Lige så vigtigt er 
det at lære om sikkerhed, om hvordan du redder dig selv og en makker i 
tilfælde af du vælter. Det giver tryghed og ro, når du er på vandet og så er der 
lagt op til nogle fantastiske oplevelser. 
 

I denne folder kan du læse om  

• Rodskov Havkajak  

• hvad det kræver for at komme i gang 

• hvad det koster  

• hvor du kan få mere at vide 
 

Vi glæder os til at se dig! 
 

                                       

 

 
 

 

http://RHK.memberlink.dk 
http://Facebook.com/RodskovHavkajak 

 
Mød os på Hornslet Marked, lørdag 9.5, 9.00-15.00. 



Klubbens regler 
Du er friroet i Rodskov Havkajak når du: 

- Har gennemgået 16 timers kursus incl. prøve til Havkajakroer-1 

- Har været med på 5 træningsture á ca. 4 timer 

Du får derefter udleveret nøgle til klubbens faciliteter og kajakker, og kan frit benytte klubbens 

kajakker i perioden 1.5 til 1.11. Selvfølgelig under hensyntagen til klubbens bestemmelser om 

sikkerhed - og regler i øvrigt. 

Frironingsprøve (Licensfornyelse) skal gentages hvert år senest 1.7. 

 

Krav ved frironingsprøven (Havkajakroer-1) 
Teknik 
Teknikker som må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på 4-8 m/sek. 

1. Svømmefærdigheder. Svømme 400 m. i åbent vand eller 600 m. i svømmehal. 

2. Ud- og indstigning i kajak ved kyst og bro. 

3. Ro teknik: Kendskab til alm. ro teknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning 

4. Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand.  

5. Svømme 50 m. med kajak 

6. Selvredning med entring efter kæntring (Pagaj og pagajflyder) 

7. Dobbeltmakkerredning; 2 gange så begge roere skiftevis prøver at være 1. mand i bådene 

(indeholder makkerredning hvor der lægges vægt på, at redderen har fuld kontrol over makkerens 

kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker). 

8. Bugsering af anden kajak 

Teori 
    Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur langs kysten i Danmark 

1. Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr) 

2. Vejvalg og grundlæggende navigation 

3. Vind og vejr, bølger mm. 

4. Risikomomenter ved havkajakroning. 

5. Førstehjælp og kuldeskader. 

6. Færdselsregler på vandet 

7. Søsportens Sikkerhedsråds relevante foldere 

 

Træningsture 
For kursister efter 1. kursusdag og for medlemmer med roer-1/2-licens, er der træningsture med 

instruktør. - Maj: Torsdag 18-22.. Juni: Mandag og torsdag 18-22.  August: Mandag og torsdag 

18.30-21.30. - September: Mandag 17-21. - Eksakte datoer: Se http://RHK.memberlink.dk 

 

Klubture 

Uden instruktør, onsdage.: Maj-juli: 18-22. Aug.: 17.30-21.30. Sep. 17-21. Kun for friroede. 

 

Reservation og andre aktiviteter 

Du skal selv reservere en kajak til træningsture og klubture. Reservation på 

http://RHK.memberlink.dk. På samme side opslås aktiviteter/arrangementer (du kan også selv 

som medlem udbyde aktiviteter)  

 

   

Kursus: Havkajakroer-1 og -2, licensfornyelse & 1.hjælp  
Roer-1. At blive friroet første gang (aldrig før friroet). Roer-2: At opnå yderligere kompetencer 
og dermed rettigheder. Se vores hjemmeside. - DGI's regler for havkajakroer-1 og -2 følges.  

Type Navn Periode Timer Kr. Forudsætninger 
Prøve-
tur 

Prøve-
tur 

Søn. 10.5,  
10.00-12.00 

2 Gratis Ingen 

Roer-1 
 

C1 
 
maj 

Man. 18.00. 
Start 4.5 
Prøve 1.6 

Kursus: 
16 tim. 
+ 
Træning 
5 ture á 
ca. 4 
timer 
 
I alt: 
36 tim. 

800*) Frironingshold, hvor man går 
roligt fremad. Der øves fire 
gange. 
 C2 

 
juni 

Tir. 18.00. 
Start 19.5 
Prøve 9.6. 

C3 
 
juni 

Ons. 18.00. 
Start 20.5 
Prøve 10.6. 

C4 
aug. 

Ons. 17.30. 
Start 5.8 
Prøve 26.8. 

Roer-2 B1 
juni + 
aug. 

Lør.-søn.  
13-14.6 
8.00-16.00. 
+ Prøve ?? 

Kursus: 
16 tim. 
Prøve: 
4 tim. 

800 
*) 

Roer-1 licens. Dokumentation for 
75 km's roning inden for de sidste 
12 mdr. & 6 timers kursus i 1. 
hjælp. 

B2 
aug. 

Lør.-søn.  
8-9.8 
8.00-16.00. 
+ Prøve ?? 

Licens- 
for-
nyelse 

D  
 
juni 

Juni  
16.6 + 17.6 + 
18.6. + 26.6 
18.00-22.00 

4 tim. 200 
*) 

Alle med nøgle skal aflægge 
prøve hvert år senest 1.7. 
Kun bestået prøve giver ret til at 
beholde nøgle. 

 

1.hjælp 
6 timer 

Ikke planlagt 
(efteråret) 

6 tim. 
kursus 

450 Ingen forudsætninger. 
Beskrivelser: Se hjemmesiden. 

1.hjælp 
3 timer 

Ikke planlagt. 
(efteråret) 

3 tim. 
kursus 

225 6-timers bevis. 
Beskrivelser: Se hjemmesiden. 

*) Halv pris på kursusgebyret, hvis du ikke er fyldt 18 år eller kan fremvise studiekort.  
Kursusgebyr er excl. basiskontingent (se bagsiden). 
 

Skematisk oversigt over kurser og licensfornyelser 

 

 

 
 


