Har du et ønske om at ro havkajak - så meld dig ind i Korsør Roklub og
tilmeld dig et af de planlagte frigivelseskurser.
Kurset er på 16 timer og afholdes over 2 dage a 8 timer eller 4 dage/aftener a 4 timer. På kurset
gennemgås alle grundlæggende havkajakteknikker og tag. Der lægges i særdeleshed vægt på
redningsøvelser og selvredninger.

Kurset afsluttes med en evaluering af den enkelte roers færdigheder. Der udstedes IPP2 bevis, såfremt
evalueringen af den enkelte roer er tilfredsstillende. Roeren er således frigivet og kan færdes på egen hånd
under beskyttede forhold, d.v.s overvejende fladt vand og evt. med lidt bølger.

I maj måned må det forventes at vandtemperaturen ligger på 10-12 grader. Det kan derfor varmt anbefales
at kursisten anskaffer en våddragt med lange ærmer og ben. En sådan kan f.eks. købes i Harald Nyborg for
pt. Kr. 329,00. Det kan endvidere anbefales at roeren er frisk og at der medbringes vand og lidt energi f. eks
en banan eller lignende. Husk at sko og alt andet skal kunne tåle at blive vådt uden at blive ødelagt.
Mobilen kan låses inde i et skab i klubhuset, briller kan fastgøres med en brillesnor.

Samtidig med tilmelding til kurset skal der indbetales kontingent for 2019 kr. 1700, indmeldelsesgebyr kr.
100 for nye medlemmer og gebyr for frigivelseskurset kr. 500, i alt kr. 2300. Du skal endvidere betale kr.
200, hvis/når du ønsker adgangskode til klubben.

Når du har meldt dig ind kan du naturligvis benytte klubbens faciliteter. Du har således adgang til
svømmehallen alle onsdage uden for skolernes feriedage fra standerstrygning til standerhejsning fra kl. 20
00 til kl. 22 00, hvor Roklubben har baner til svømning og kajakker til øvning af teknik/redninger m.v. Du har
også mulighed for at benytte klubbens motionsrum 24/7. Når du er frigivet, kan du benytte klubbens
kajakker og ro på egen hånd. Indtil du er frigivet kan du ”kun” ro kajak i følgeskab med en frigiven kajakroer
eller deltage i fællesroning.
Endelig har du også mulighed for at deltage i baglænsroning i klubbens robåde. Frigivelse i disse bådtyper
er pt. dækket at kontingentet.

Korsør Roklub tilbyder i 2019 følgende frigivelseskurser for havkajakroere:
Kursus:

dage:

tid:

FRI HK 1:

14/5 + 16/5 +21/5 og 23/5

alle dage, omklædt fra kl. 18 00 til 22 00

Klubhuset vil være åbent 30 minutter før, så der er mulighed for omklædning.

