Langå Kajakklub har modtaget støtte fra:

Hvis du syntes Langå Kajakklub er lige noget
for dig, og vil vide mere om kontingent mm.
så er det bare om at kontakte os :-)

Vil du se vores kajakfaciliteter...
Er du interesseret i at se hvordan kajakhuset er
indrettet og høre mere om vores klubkajakker
og øvrige faciliteter. Så lav en aftale – så
kommer vi og låser op og svarer på spørgsmål.
Skriv til kajakklub@outlook.dk

Hold dig orienteret...
Via vores Facebookgruppe får du info om
klubaktiviteterne. Klubben informerer også
medlemmerne via e-mails.
Anmod om optagelse i Facebookgruppen:
Langå Kajakklub Medlemmer

Kajakhus: Skovalle, 8870 Langå
Email: kajakklub@outlook.dk

Tak til Niels Drescher og Jørgen Schultz for foto til denne folder.

Bliv medlem:

Kajakkerne og
kajak-trailer
Klubben råder pt. over 12
havkajakker i flere størrelser,
heriblandt 2 to-er kajakker,
samt 4 turkajakker. Klubbens kajaktrailer er primært
til klubture, når man ønsker
at køre til andet vand end
det daglige ro-vand. Kajaktraileren kan også benyttes
af klubbens medlemmer.

Langå Kajakklub er en nystartet forening pr. 2019.
Klubben er for kajakinteresserede i Langå og omegn.
Klubbens kajakhus ligger for enden af Skovalle i
Langå – lige ned til Gudenåen. Klubben har fire
instruktører og en bestyrelsen på 5 personer.
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*) Klubben har en venteliste
for opbevaring af medlemmers egne kajakker.

Bliv medlem af
Langå Kajakklubs Facebook gruppe!

