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

Bliv medlem: Langå Kajakklub har modtaget støtte fra:



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.

Kajakhuset
Huset rummer klubkajakker/
pagajer og medlemmernes 
egne kajakker*), samt 
diverse sikkerhedsudstyr og 
førstehjælpskasse. 
Derudover er der kajakbukke 
og vandslange, klude mm. til 
rengøring inden kajakkerne 
sættes på plads efter brug. 

Nøgle til kajakhuset kan 
mod depositum udleveres 
til medlemmerne. 

Se klubbens hjemmeside: 
www.langaakajakklub.dk

Lån af klubkajakker
Når du er medlem af 
klubben og har et gyldigt 
kajakbevis (Min. Havkajak-
roer 1 eller IPP 2) , kan du 
låne klubbens kajakker og ro 
i dagligt rovand i henhold til 
sikkerhedsreglerne  
(-se hjemmesiden).  
Klubkajakker bookes via 
Facebook gruppen: Langå 
Kajakklub Medlemmer 
- hvilket foregår ved at 
oprette en begivenhed.

Ud at sejle
Ud fra Langå Bådelaugs 
ophalersted er der etableret 
en flydeponton hvorfra 
kajakken kan isættes.  
I kajakhuset forefindes en 
logbog som er obligatorisk 
at udfylde, når man sejler i 
klubkajak og egen kajak. 

*) Klubben har en venteliste 
for opbevaring af medlem-
mers egne kajakker.

Klubaktiviteter
Langå Kajakklub står selv 
for DGI uddannelsen  
“Havkajakroer 1”, så alle 
medlemmer får mulighed 
for at få de færdigheder, 
der skal til for at sejle kajak.  
Klubture planlægges hen 
over sæsonen. 

På hjemmesidens aktivi-
tets-kalender kan du følge 
alle aktuelle begivenheder. 
Tilmeldinger af disse sker 
typisk via opslag i Face-
book gruppen for medlem-
mer – eller via e-mail.

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

Bliv medlem af  
Langå Kajakklubs Facebook gruppe! 


