
Bliv medlem 

Du går ind på vores hjemmeside http://skagenhavkajak.dk 

Under menupunktet Kontakt udfylder du tilmeldingsformularen og klikker på send. 

Det koster det: 

Et seniormedlemskab hvis du er over 25 år koster 1300 kr. pr år. 

Et ungdomsmedlemskab hvis du er 16-25 år koster 650 kr. pr år. 

Et Long-Distance-medlemskab koster 650 kr. pr år. 

Priserne er pr. 1. marts 2020, og som medlem har du adgang til alle tre sportsgrene. 

Priserne er inklusiv plads til egen kajak og retten til at benytte klubbens grej. 

Kontingent - kun SUP: 800 kr. pr. år. Introforløb 300 kr. Under 25 år - halvt kontingent 

Her finder du os 

Vores klubhus på adressen Kontakt Kontakt 

Vestre Strandvej 29 Havkajak og surf SUP 
9990 Skagen 2829 4663 5152 8831 

Kajakopbevaring og opbevaring af SUP og Surfkajak: 

Kuttervej 10  - skråt over for skipperskolen 

Vores hjemmeside: 

http://skagenhavkajak.dk 

Roeruddannelse til havkajak og surfkajak eller introforløb til SUP : Tjek vores hjem-

meside eller ring til vores kontaktpersoner. Så er du i gang. 



Vi er en aktiv klub, der lægger vægt på glæden ved at sejle - enten i havkajak, surfkajak 
eller Stand Up Board. Du er i nær kontakt med naturen  og elementerne og kan ikke 
undgå at få masser af motion og frisk luft, når du dyrker vandsport.  
 
Vi lægger stor vægt på sikkerheden. Vi ved, at havet er en farlig legeplads, hvis ikke 
man kender og respekterer dets kræfter. Derfor er det vigtigt, at du kender dig selv og 
er i stand til at vurdere, hvornår det er forsvarligt at gå på havet.  
 
Det er vores mål, at det med tiden ikke bliver vejret, der afgør hvornår du kan sejle, 
men at du udvikler dine evner og din teknik til at kunne klare flere og mere krævende 
situationer. 

Velkommen i Skagen Havkajakklub 

Havkajak 

Som medlem af klubben 

får du en roeruddannel-

se efter DGI´s retnings-

linjer og et bevis for gen-

nemført uddannelse 

Vi arrangerer fælles roture for alle hver mandag og torsdag aften kl. 18 fra maj til okto-

ber i vores lokale ro-farvand. 

Vi arrangerer længere ture og ture til andre destinationer - typisk i weekender og ferier, 

hvor der er tid til det. 

Vi arrangerer kajakture med overnatning - både i Danmark og i udlandet. 

Der er klubaften nogle torsdage i løbet af vinteren med indhold af social karakter og 

foredrag med relation til kajaksporten. 

Der er træning i svømmehal  i vinterhalvåret med kurser i sikkerhed, teknik og rul. 

Sikkerhed: Du opnår retten til at ro alene, efter at du har gennemført roeruddannelsen 

og opnået en vis roerfaring på ture med instruktører eller erfarne roere. 

Klubben råder over 8 klubkajakker med redningsveste og tilhørende udstyr 

Surfkajak 

Er du mere til fart og tem-

po, eller vil du udvikle dig 

yderligere som kajakroer. 

Så er surfkajak måske lige 

dig. 

Du starter med en uddannelse som havkajakroer, da de grundlæggende færdigheder er 

de samme. 

Surf-kajak foregår i bølger, så der vil tit være vejr til surfkajak, når der ikke er vejr til 

havkajak. 

Nogle gange kan vi finde bølgerne lige uden for døren. Andre gange må vi køre efter 

dem - f.eks. til Løkken eller Klitmøller. 

Klubben råder over 8 surfkajakker med redningsveste, hjælme og tilhørende udstyr. 

SUP er den nemme tilgang til vand-

sport. Alle kan lære at stå på et 

board - nogle skal bare bruge lidt 

længere tid end andre. 

Du starter med et 8-timers introfor-

løb i klubben i Stand Up Paddling. Kurset er fordelt over 4 gange. 

Kurset gennemføres flere gange i løbet af sommeren efter behov. 

Vi har SUP-aften hver mandag kl. 18, hvor du også kan komme og aftale en prøvetur på  

et SUP-board og se, om det er noget for dig. 

Vi arrangerer ture til andre steder for at se nye omgivelser. 

Sikkerhed: Når du er friroet, kan du selv tage klubbens board ud på tur. 

Klubben råder over 8 Stand-Up-Boards med redningsveste og tilhørende udstyr. 

Stand Up 

Paddling 


