
Mon kajak kunne være noget for dig? 
 

Kunne du tænke dig at glide gennem vandet i tæt kontakt med naturen og fuglelivet 

og måske se en sæl stikke hovedet op af vandet?   

                                       

 

 

Lars er en af de mange, der for nylig er blevet grebet af kajaksporten. Læs hans 

beretning: 

Måske tanken har strejfet dig før – det er bare ikke blevet til noget? 

Sådan var det nemlig med mig. Nu er jeg kommet godt i gang i Solrød Strand 

Kajakklub. Det er ganske enkelt perfekt motion! Daglig motion, såsom gang, løb og 

cykling giver ikke overkroppen megen udfordring. DET GØR KAJAKRONING, skal 

jeg hilse at sige! 

En del er bekymret for, at det er en lidt våd sport, men det er kun i begyndelsen, 

når man skal træne i at komme op i kajakken. Når du har lært det, så er det yderst 

sjældent, du kæntrer.  



Vil du med på en prøvetur, så du kan finde ud af, om det er noget for dig? 

                                           

 

                                           Måske ses vi?  

    Venlig hilsen - Lars   

I Solrød Strand Kajakklub er alle velkomne, både nybegyndere og rutinerede 

I kajakklubben lærer du mange mennesker med meget forskellig baggrund at 

kende. 

Passionen for kajak har vi dog alle tilfælles, og vi har det hyggeligt sammen. 

Vi ror på meget forskellige tidspunkter, så alle kan få det til at passe ind i en ellers 

travl hverdag, ligesom klubben har en 55+/- afdeling for de, der har mulighed for at 

ro en tur om hverdagen i dagtimerne.       

 



Solrød Strand Kajakklub har aktiviteter hele året: 
Den normale rosæson er fra forår til efterår.  

Om vinteren er der mulighed for at benytte svømmehal, motionscenter og dyrke 

kajakyoga. 

Har du det rigtige udstyr og den fornødne erfaring, kan du faktisk ro hele året - 

afhængig af vind og vejr.  

 

 



Vi tilbyder vore medlemmer: 

 Gratis kajak og udstyr til opstartskursus (kaldet EPP1) 

 EPP1 kurser og EPP2 kurser med yderst kompetente instruktører så 

sikkerheden er i top. 

 Ugentlige ro-ture tilpasset roernes niveau samt klubture ud i Danmark, hvor 

der er mulighed for at bruge klubbens kajaktrailer. 

 Aktiviteter om vinteren, svømmehal mv. 

 Meget billigt kontingent: kun 600 kr.  

 Mulighed for opbevaringen af kajak tæt på stranden. 

 Tilbud til 55 +/- roere, som henvender sigt til folk, der kan ro om dagen. I 

øjeblikket er det mandage kl. 10. 

 Sociale arrangementer.  

                                                    

 



Vi har klubhus på Østre Strandvej 26, 2680 Solrød Strand, hvor også kajakhuset 

ligger.  

Har du fået lyst til at vide mere om Solrød Strand Kajakklub, kan du klikke på de 

store knapper på forsiden af hjemmesiden 

Har du lyst til at prøve, om det er noget for dig, kan du henvende dig til Jean Hjordt 

jehjordt@hotmail.dk og han kan arrangere en prøvetur. 

På hjemmesiden er der en masse informationer. 

Se bl.a. om i menupunktet, hvordan du kontakter klubben, hvem der er i 

bestyrelsen, priser.  

Se under http://www.solrodkajak.dk/indmelding om hvordan du melder dig ind. 

Vi glæder os til at se dig!  
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