Hvad skal du igennem på
begynderholdet?
Hvis du bliver optaget på vores begynderhold skal du igennem 2 undervisningsmoduler M1 og M2.
Når du har været igennem de 2 moduler og bestået prøverne, er du på et niveau som svare til IPP2 hos Dansk Kano
og Kajakforbund.
Begge moduler er tilpasset de forhold vi har på Horsens Fjord
På M1 vil du blive undervist i følgende emner som du skal beherske på et vist niveau.
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At løfte & håndtere kajakken på land. Det er en mulighed, at flere personer hjælpes ad med løft og transport
af kajakkerne.
Istigning i forhold til de givne lokaliteter (bro, ponton, kyst).
At ro fremad i en lige linje over 50 meter.
At ro baglæns i en lige linje.
At stoppe kajakken, både ved forlæns og baglæns roning.
At dreje kajakken 360 grader på stedet.
At manøvrere kajakken. Der trænes i at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.
At gå i land / stige ud af kajakken uden at beskadige kajakken eller broen/pontonen.
At kæntre, svømme i land og tømme kajakken
At være fortrolig med at opholde sig i vandet iført svømmevest.
De grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr, hensigtsmæssig beklædning og
sikkerhedsprocedurer i evt. klub/forening.
Makkerredning

I slutningen af kurset skal du vise begyndende færdigheder i
● Skodning / kantning: kajakken skal kantes, så den er næsten ude af balance.
● Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
● Sidetag – sidelæns roning.

M1 afsluttes med en færdighedsprøve som skal bestås for at kunne forsætte på M2

På M2 vil du arbejder videre med dine færdigheder fra M1
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Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning (der nu skal foregå selvstændigt og sikkert).
At ro fremad i en lige linje over 200 meter (roningen skal foregå jævnt og symmetrisk).
At ro baglæns i en lige linje.
Stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
Dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
Roning i 8‐taller (at manøvrere kajakken vha. roret).
Sidetag – sidelæns roning ca. 5 m.
Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
Selvredning 1 (at svømme sikkert i land med kajakken).
Makkerredning: entring med assistance fra hjælper i kajak
Basal viden om at undgå at kæntre (fx støttetag med pagajen på vandet)
Vurdere vejr og vind i forhold til valg af kajak, påklædning og rorute
Horsens Kajaklubs sikkerhedsbestemmelser og rettighedsniveau

I slutningen af kurset skal du vise begyndende færdigheder i
● Skodde (”sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen)
● Kantning af båden
● Sidetag – sidelæns roning.
M2 afsluttes med en færdighedsprøve som skal bestås for at blive frigivet som roer med de rettigheder som det
giver.

