
Kom godt i gang...

IPP2
et to-dages kursus på Fjordcentret

Havkajak



Tilmeld dig vores IPP2 kursus 10.-11. juni 2017

Vi lærer dig alt det basale, så du efterfølgende trygt 
kan opleve naturen fra en havkajak. 

Kurset er en blanding af teori og praksis, og der bliver 
meget tid på vandet, hvor du trygt kan øve de ting, 
du lærer på kurset.

Vi starter helt grundlæggende med at komme ind og 
ud af kajakken, herunder også kæntring. Når det er 
på plads, og du har oplevet at det ikke er farligt, tager 
vi alt det andet.

Kurset følger IPP2 pensum, der er  
frironingskravet i de fleste kajakklubber.

Forudsætninger

Du skal have lyst til at blive udfordret på den venlige 
måde, være i normal fysisk form og være tryg ved 
vand.

Beviser:

Kursusbevis for gennemført kursus med afkrydsning 
af beståede elementer

Mulighed for Euro Paddle Pass – Havkajak Niveau 2 
certificering (gebyr kr. 225,-)

Varighed

Kurset varer 16 timer fordelt på 2 dage: Lørdag 9-18 
og søndag 9-16.

Vi stiller kajak med udstyr til rådighed samt våddragt 
og vådsko. Du er meget velkommen til at medbringe 
eget udstyr.

Overnatning & forplejning
Det er muligt at overnatte på Fjordcentret i et af vores 
værelser (kr. 600,- plads til 4 pers). Du kan også over-
natte i eget telt eller i et af vores shelters. Det er gratis. 
Du kan tilkøbe fuld forplejning ( 2 x frokost,  
2 x eftermiddagskaffe, 1 x aftensmad, 1 x morgenmad) 
kr. 425,-

Derudover er det en god ide at have lidt snacks med,  
når vi er på vandet og om aftenen. 



Indhold

Teknik
* Håndtering af kajak
* Entring af kajak fra bådbro og strand
* Roteknik, bremsetag og styretag
* Bagror
* Sideforflytning med træktag
* Sideforflytning med ottetal (begyndende færdighed)
* Kantning af kajakken
* Lave støttetag
* Høje støttetag
* Sculling som begyndende færdighed
* Telemarkssving

Redningsøvelser
* Wet Exit (kæntring med og uden skørt (spray-deck))
* Svømmende bugsering af egen kajak
* Makkerredning
* Dobbelt makkerredning
* Selvredning med pagajflyder
* Eskimoredning

Teori:
* Havkajakken, opbygning, type, bundform, materialer
* Pagajen
* Kajak-beklædning
* Førstehjælp og skader
* Grundlæggende færdselsregler og sikkerhed til søs
 
Sted:

Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Yderligere oplysninger og tilmelding:

Carsten Enemark tlf: 23 47 75 65  
mail: ce@fjordcentret.dk

Tilmelding:

Hurtigst muligt. Max antal deltagere 12 – min antal 6

Kurset arrangeres i samarbejde med  
Voer Færgesteds Kajakklub - www.vfkk.dk



Kyst- & Fjordcentret
www.kystogfjordcentret.dk


