VELKOMMEN I 2020 TIL:
• IPP2 kurser i tur- og havkajak
• Motion for krop og sjæl
• Træning for unge, ældre og
alle jer herimellem
• Polokajak, Kapkajak, Turkajak, Havkajak

Kajakkurser 2020
Infoaften om kajaktyper og kurser
19. marts 2020 kl. 19:00 i klubhuset

HAR DU LYST TIL AT LÆRE AT RO KAJAK ?
Vi afholder igen i 2020 IPP2-kurser for nye medlemmer i tur- og havkajak.
her lærer du bl.a. om:
• ro-teknik og ro-tag
• at entrere kajakken, hvis du er væltet i vandet.
• sikkerhed,
• at se og vurdere vejr, vind og strøm
• at klare dig selv (og makker) på, i og ved vandet
Består du afsluttende prøve, får du et IPP2 bevis
Når du efter kurset har roet 100 km, bliver du “frigivet” og kan ro, når du
har lyst i en af klubbens mange kajakker. En del af vores kursister har
stor fornøjelse af at ro sammen også efter afsluttet kursus.
Se kursusoversigt nedenfor eller vores hjemmeside for nærmere
kursusinfo og eventuel tilmelding:

www.okkajak.dk

HAV

TUR

Infoaften i klubhuset om klub og kurser
19 marts 2020 kl. 19-21
Alle er meget velkomne

OKK - IPP2 Kurser - 2020

På billedet ser du klubhuset på Stige Ø,
som danner rammen for talrige gode roture
og aktiviteter i bunden af Odense Fjord året
rundt.
Kajakpolo afdelingen holder til på havnen
om sommeren og i Universitets svømmehal
om vinteren
Vi har både motions- og sportsroning,
ungdoms- og børneroning.
Vi er unge, vi er gamle samt alt derimellem, så ingen alder er en hindring for at opleve
kajakkens mange muligheder for motion, naturoplevelser og socialt samvær.
Klubben har mange fine polo-, kap-, tur- og havkajakker, som medlemmerne frit kan bruge efter gennemført
kursus. Der er ligeledes pagajer, redningsveste og andet udstyr, som medlemmerne kan låne kvit og frit, så
der er ikke behov for, at du skal ud og investere i grej inden du begynder.
Ved klubhuset har vi et større bådskur til opbevaring af klubbens og private kajakker. Som medlem har du ret
til én plads til en eventuel egen kajak.

AKTIVITETER i Odense Kajakklub
Frironing og tekniktræning tirsdage kl.
18:00” når kurser er slut. Ledes af erfaren
roer med IPP2.
Turkajak - træning og ture slås op på
Facebook “Odense Kajakklub”
Havkajak - oftest hyggeroning om torsdagen. Halv-, hel- eller flerdags ture slås op
på Facebook “Odense Kajakklub”
Polo - træning og turneringer - se Facebook
Børn og unge træning mandag og onsdag
Handicap roning og fælles grill - onsdage
SOK støtteforeningen - mandage kl. 9:30
rotur efterfulgt af medbragt frokost.
….og meget meget mere !
Klubben er en forening i bogstaveligste forstand, det vil sige at de enkelte medlemmer er aktive, og det er
dem, der sætter aktiviteter i gang. Alt i klubben foregår som frivilligt arbejde.

…byder dig
KONTAKTINFO
Odense Kajakklub
Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C
Hjemmeside:
www.okkajak.dk
Kontaktmail:
▪ formand@odensekajakklub.dk
eller specifikt for polointeresserede
▪ polo@odensekajakklub.dk

VELKOMMEN

… i klubben

