
Kære deltager

Du har tilmeldt dig et weekendkursus i havkajak hos Outdoorsports. Vi har siden 2005 afholdt 
weekendkurser i havkajak, og har i dette materiale samlet den mest nødvendige viden, så du 
inden kurset kan forberede dig bedst muligt.

Weekendkurset afholdes med udgangspunkt fra et af vores kursussteder rundt om i landet. 
Kursusstederne er alle smukt beliggende med gode læforhold og er derfor ideelle 
udgangspunkter for kurser i havkajak. Vi samarbejder med lokale campingpladser og bådlaug, så 
du på flere af destinationerne har mulighed for overnatning eller købe lidt forfriskninger. Du finder 
mere information om de enkelte kursussteder på sidste side.

Du modtager efter kurset et kursusdiplom på e-mail. Derudover får du også adgang til vores 
udlejningskajakker, der findes rundt om i lander. Booking sker via vores online bookingsystem. 
Adgangen giver dig mulighed for frit at benytte vores udlejningskajakker resten af denne sæson. 
Bemærk at evt. parkering og brug af øvrige faciliteter på campingpladserne ikke er inkluderet. 
Ved brug af udlejningskajakkerne skal du selv medbringe pagaj, vest og andet personligt udstyr.

Under kajakkurset stiller Outdoorsports alt det nødvendige udstyr til rådighed, og du vil møde 
dedikrede kajakinstruktører, der vil gøre alt for at give dig den bedste start i havkajakken. 

Vi glæder os til at se dig på vandet.

Deltagerinformation

Med venlig hilsen

Outdoorsports Instruktørteam



Programmet er vejledende - der tages forbehold for ændringer

Program

Dag 1
Introduktion, tryghed og nye kundskaber

Dag 2
Roteknik, tursejlads og sikkerhed

9.00 - 9.15: 
Velkomst - Vi mødes ved p-pladsen

09.15 - 10.00: 
Intro til kajakken, historie og generel viden. 

10.00 - 12.30: 
Redningsøvelser og vandtilvænning. 

12.30 - 13.00: 
Frokost pause. 

(husk frokost og noget at drikke) 
13.00 - 15.00: 

Kajakteknik del 1. 
15.00 - 15.15: 

Pause.
15.15 - 17.30: 

Kajakteknik del 2. 
17.30 - 18.00: 

Afrunding og oprydning. 
18.00: 

Kursusdagen slutter.

08.00 - 08.45: 
Oplæg om tur og sikkerhed. 

08.45 - 12.00: 
Tur langs kysten. 

12.00 - 12.30: 
Frokostpause i det fri. 

12.30 - 14.15: 
Tur langs kysten og afsluttende øvelser. 

14.15 - 14.45: 
Oprydning. 

14.45 - 15.00: 
Afrunding og tak for nu.



Du skal huske at medringe følgende

Vi sørger for kajakker og udstyr

Beklædning 
Medbring badetøj samt evt. 
skiundertøj til at have på under 
våddragten. Husk håndklæde 
og  varmt skiftetøj i tasken. 

Mad & Drikke
Du skal selv sørger for 

forplejning i løbet af dagen. 
Pak madpakken vandtæt og 

husk vand/kaffe/snacks

Solcreme mv.
Det er en gode ide at have 

solcreme, kasket og solbriller 
med. Husk evt en snor til dine 

briller, så du ikke taber dem  

Kajakker
Vi benytter primært kajakker fra DesignKayaks. 

På traileren har vi forskellige modeller og 
størrelser. På den måde kan du prøve forskellige 

typer kajakker og få kendskab til, hvad du 
foretrækker, hvis du påtænker køb senere.  

Udstyr 
Du låner under kurset: våddragt, rojakker, 

neoprensko, sprayskirt og vest. Vi har tøj og 
udstyr i alle størrelser. Har du eget udstyr, 

må du selvfølgelig gerne medbringe det og 
benytte det under kurset. 

http://www.designkayaks.com


Vigtig information

Ud i naturen
Omgivelserne på kursusstederne er ideelle til kajaksejlads, og det giver 
mulighed for at variere turene efter gruppen, vejret og interesse. På et 
weekendkursus i havkajak er der fokus på at give dig basisviden om 
kajaksejlads, og ikke mindst at gøre dig i stand til at ro kajak i kystnært 
farvand. Derfor er der også på kurset en god vekselvirkning mellem teori og 
praksis. Vi padler typisk mellem 10-15 km i løbet af weekenden.

Sikkerhed
Hvad hvis jeg... Det er vigtigt for dig, at du finder dit eget niveau, så du føler 
dig tryg på vandet. Er der øvelser eller elementer i kurset, du føler dig utryg 
ved, så henvend dig til instruktøren. Det er altid muligt, at afsætte ekstra tid 
til dig, så du føler dig helt tryg! Outdoorsports vægter informations- og 
instruktionsniveauet højt og gennemgår derfor alle øvelser grundigt, før 
kursisterne udfører dem. Vores instruktører er alle certificerede og 
uddannet i førstehjælp.

Forsikring
Du er under hele turen dækket af Outdoorsports erhvervsansvarsforsikring. 
Den dækker, hvis instruktøren kan gøres ansvarlig for en evt. skade. Det er 
dog langt mere sandsynligt, at en skade skyldes et hændeligt uheld. De 
fleste fritids/ ulykkesforsikringer dækker normalt kajaksejlads - men 
undersøg din egen for en sikkerheds skyld. Better safe than sorry! 



Kursussteder & 
Campingpladser

På de fleste af vores kursussteder er der mulighed for overnatning. Det gælder de steder hvor vi 
benytter campingpladser ved: Kaløvig/Århus, Horsens, Haderslev, Ishøj og Faxe. Du kan 
overnatte i eget telt, campingvogn eller i en hytte. Har du ikke bestilt overnatning da du 
bookede kurset, er der ofte mulighed for gøre det direkte hos det enkelte kursussted på dagen. 
Kontaktinformation til campingpladserne finder du på næste side.

Vi er rigtig glad for samarbejdet med både campingpladserne og bådlaug/marianer. De 
faciliteter de stiller til rådighed under vores kurser er til stor glæde for alle vores kursister. 
Derfor opfordrer vi dig som kajakkursist til at vise ekstra hensyn til stedets øvrige brugere og 
hjælpe med overholde de retningslinjer, der gælder på det enkelte sted. Det er f.eks., at vi kun 
benytter særligt anviste toiletter, samler vores udstyr og private genstande omkring 
kajaktraileren og kun parkerer på anviste p-pladser. 

Instruktørerne vil ved kursusstart gøre opmærksom på lokale retningslinjer.

   



Kursusstederne 

Faxe - Feddet Strand Resort 
www.feddetcamping.dk 

Feddet 12, 4640 Faxe 
Tlf.: 56 72 52 06

Ishøj - Tangloppen Camping 
www.tangloppen.dk 

Tangloppen 2, 2635 Ishøj 
Tlf.: 22 90 33 21

Holbæk - Holbæk Marina 
www.holbaekmarina.dk 

Strandmøllevej 249, 
4300 Holbæk 

Horsens - Husodde Strand Camping 
www.husodde-camping.dk 

Husoddevej 85, 8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 70 60 

Århus - Kaløvig Camping 
www.kaloe-camping.dk 

Strandvejen 150, 8410 Rønde 
Tlf.: 86 37 13 05

Silkeborg - De Små Fisk 
www.visitsilkeborg.dk 

Sejsvej 40, 
8600 Silkeborg 

Vejle - Brejning Lystbådhavn
www.brejninghavn.dk 

Brejnings Strand 104 
7080 Børkop

Odense - Det Gamle Værft

Havnegade 100
5000 Odense 

Haderslev - Gåsevig Strand Camping 
www.gaasevig.dk  

Husoddevej 85, 8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 70 60 


