
 

Sommerskole  

15 - 18. juli 2019 

Kerteminde Kajakklub tilbyder en sommerskole for  

drenge og piger, der går i 7. - 9. klasse. 

 

Du får et intensivt kajakforløb fordelt over fire dage,  

heraf én overnatning i telt. 



 
Kerteminde Kajakklub ønsker at give børn fra 7. - 9. klasse en 

sjov og anderledes sommerferieoplevelse, der  

både inspirerer og udvikler.  

 

Kerteminde Kajakklubs sommerskole er en slags ferieskole,  

hvor undervisningen står på kajakrelaterede aktiviteter  

på land og vand.  

 

Meningen med sommerskolen er at give de unge en  

social oplevelse med et planlagt forløb, der  

udvikler og udfordrer dem.  

 

Sommerskolen afvikles i skoleferien over 4 dage, fra  

den 15. - 18. juli 2019 

hvoraf der også indgår overnatning i naturen.  

 

Efter forløbet vil eleverne have opnået en  

kajakkompetance på niveau med IPP1, samt have  

lært om grundlæggende regler for adfærd i natur og  

om sikkerhed til søs.  

 

Forløbet afsluttes med en kanindåb, hvor eleven får  

udleveret et diplom og et armbånd fra  

Dansk Kano og Kajak Forbund. 



 
 

PROGRAM 
 
Dag 1:  Introduktion til klubben og sporten 
   Opvarmning, ro fremad, baglæns, dreje 
 
Dag 2:  Makkerredning og sikkerhed til søs 
   Balanceøvelser med leg og konkurrencer 
 
Dag 3:  Vi ror til Munkebo Ro- og Sejlklub og overnatter i  
   telt på græsplænen  
 
Dag 4:  Vi pakker lejren sammen og ror til Kerteminde,  
   hvor vi viser forældre og søskende, hvad vi har  
   lært på Sommerskolen 

 

 

 

INFORMATIONSAFTEN  
- tirsdag den 28. maj kl. 19:00 - 

 

Vi gennemgår sommerskolen dag for dag og besvarer  
spørgsmål. Både børn og forældre er velkomne. 

 

Tilmelding til informationsaften sker til:  
 

Mathias Høi, Kerteminde Kajakklub 
mathiashoikajak@gmail.com - tlf. 50 54 38 62 

 
 

 

 

PRAKTISK INFORMATION  

  Man skal kunne svømme 250 meter 

  Kerteminde Kajakklub stiller våddragt, neopren- 
   sko, svømmevest og sikkerhedsgrej til rådighed 

  Pris for alle 4 dage, inkl. morgenmad, frokost,  
   frugt og snacks samt aftensmad onsdag 
 

                               kr. 500,- 



K e rt em ind e K aj ak k lub  

Marinavejen 6 -  5300 Kerteminde  
 

 

Kerteminde Kajakklub er også tovholdere for Havnens Dag,  

hvor alle borgere i Kerteminde Kommune inviteres til en  

gratis aktivitetsdag  for hele familien. 


