2002. Samrådet danner netværk mellem en række institutioner, organisationer m.m.
som alle arbejder med kajak
og friluftsliv i professionel
og/eller pædagogisk sammenhæng.

Når man sætter fokus på sikkerheden bliver det ofte
meget alvorligt. Friluftsliv og
havkajakroning, skulle gerne
være naturoplevelser, fællesskab, leg og eksperimentering
med kajakken og elementerne.
Fokuseringen på sikkerhed må
ikke ødelægge glæden og
interessen for havkajak og friluftsliv. Samtidigt er bevidstheden om sikkerhed en forudsætning for at kunne vurdere situationer, tænke i konsekvenser. Hvilket er en nødvendighed for et spændende og
forsvarligt friluftsliv.

Kajakroning er ikke ufarligt.
Der er en potentiel sikkerhedsrisiko i kraft af vind, bølger og
koldt vand. Man kan kæntre i
kajakken, miste kontrollen
eller flyde til havs.
På baggrund af udviklingen i
friluftsliv i Danmark blev
Havkajaksamrådet dannet i
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Rådets målsætning
• Fremme havkajaksikkerheden i Danmark.
• Udvikle samarbejde og netværk mellem institutioner,
organisationer og foreninger som arbejder med friluftsliv og havkajakroning i
Danmark.
• Udvikle internationale kontakter og netværk på havkajakområdet.

Den vigtigste arbejdsopgave i
samrådet er at fastsætte en
række vejledende retningslinier som har betydning for sikkerheden med havkajak.
Retningslinierne fungerer som
standarder for alle de samarbejdende organisationer.

Vi ser havkajakken som en
mulighed i det frivillige foreningsliv, i uddannelsesmæssig
sammenhæng og i offentlige
eller private kursus- og turtilbud. Samtidigt er det blevet
mere almindeligt at købe sin
egen havkajak og blot ro en
tur når lysten er der. Den større popularitet og udbredelse
giver anledning til overvejelser
i forhold til sikkerheden.

Havkajaksamrådet

H VA D L AV E R
H AV K A JA K S A M R Å D E T ?
det forebyggende arbejde,
herunder viden om jura,
ansvar og forsikring.
• Rådet indsamler og formidler information om internationale havkajak-begivenheder.

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden
ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer:

For nærmere information om
Havkajaksamrådet og de vejledende retningslinier se
www.havkajaksamraad.dk

Rådets arbejdsområder
• Rådet arrangerer seminarer
om sikkerhed og uddannelse i havkajak.
• Rådet udarbejder vejledende retningslinier for uddannelse og sikkerhed i havkajak.
• Rådet udarbejder dansk
materiale til undervisning i
havkajak og sikkerhed.
• Rådet indsamler oplysninger
om ulykker og nærulykker i
havkajakmiljøet til brug i

•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhed er for alle - ikke
kun for havkajakroere.
Alle bør derfor orientere
sig om retningslinierne for
sikker færdsel i deres
bådtype samt vedligeholde
færdigheder og viden.

Tryk: Morsø Folkeblad 97 72 10 00

HAVKAJAK ER UDBREDT
Går man tur ved stranden, er
det ikke længere noget særsyn
at se en gruppe kajakroere på
tur langs kysten. Kajakroning,
og havkajakken i særdeleshed,
er mere populær end nogensinde.
Flere og flere får øjnene op for
kajakkens muligheder som redskab for idræt og friluftsliv.

Dansk Kano og Kajak Forbund
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
Højskolerne
Havkajakroerne
Ungdoms- og efterskolerne
Landsforeningen Ungdomsringen
Universiteternes idrætsuddannelser

VEJLEDENDE RETNININGSLINIER FOR ROERE
OG INSTRUKTØRER I HAVKAJAK
www.havkajaksamraad.dk
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Et brugerniveau, som skal
sætte roeren i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i
lokalt, kendt farvand - i sommerhalvåret (maj - oktober).
TEKNIK
Teknikker må kunne vises og
beherskes på uroligt vand
svarende til vind på 4-8
m/sek.
• Svømmefærdigheder (svømme 400 m. i åbent vand
eller 600 m. i bassin)
• Ud- og indstigning i kajak v.
kyst og bro
• Roteknik: almindelig roteknik, lavt støttetag, styretag,
sideforflytning
• Tømning af vandfyldt kajak
på lavt vand
• Svømme med kajak
• Selvredning med entring
efter kæntring
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H AV K A JA K I N S T R U K T Ø R

• Kammeratredning, med roeren ude af kajakken (blive
reddet og kunne redde
anden roer)
• Bugsering af anden kajak

Et instruktørniveau som kvalificerer til at lede ture langs
kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj - oktober) og
instruere/eksaminere til havkajakroer.

TEORI
Kendskab til nedenstående
temaer med henblik på tur
langs kysten i Danmark.
• Udstyr (kajak, beklædning
og personligt sikkerhedsudstyr)
• Vejvalg og grundlæggende
navigation
• Vind og vejr, bølger mm.
• Risikomomenter ved havkajakroning.
• Førstehjælp og kuldeskader
• Færdselsregler på vandet
• Søsportens Sikkerhedsråd's
relevante foldere
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• Færdselsregler på vandet.
• Vind, vejr, bølger og strøm.
• Risikomomenter - hvad kan
gå galt?
• Førstehjælp, genoplivning
og kuldeskader.
• Lederrolle og gruppeopmærksomhed.
• Sikkerhed, jura og ansvar
• Relevant litteratur samt den
enkelte organisationen's
egne materialer.

K

TEKNIK/ PRAKSIS
Teknikker må kunne vises og
beherskes i uroligt vand svarende til 4-8 m/sek.
Teknikker udføres overbevisende i pakket kajak (20-30 kg)
med udstyr som er i orden.
• Roteknik: effektiv, økonomisk og skadesforebyggende roteknik, høj og lav
støttetag, styretag, sideforflytning, baglæns roning.
• Selvredning med entring
efter kæntring, kunne
anvende pagajflyder og lænsepumpe.
• Selvredning med eskimorulle
• Kammeratredning med roer
ude af kajakken.
• Eskimoredning (parallelredning og stævnredning).
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• Transportere en person på
egen kajak mindst 200
meter.
• Anvende bugserline i side-,
mod- og medsø over mindst
500 meter.
• Roning i bølger med halvfyldt kajak i sidesø, mod- og
medsø over mindst 500
meter.
• Kunne håndtere en relevant
"hvad kan gå galt- case" tilfredsstillende. Her vurderes
om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtmæssigt.
• Godkendt 12 timers førstehjælpskursus eller livredderprøve.

PÆDAGOGIK OG LEDEREGENSKABER
Erfaring: skal fremgå af logbog eller erfaringsbeskrivelse.
Have roet mininimum 150 km
og/eller 100 timer indenfor 1
år i forskelligt farvand, under
varierede forhold og ved forskellige vejrtyper. Have prøvet
at krydse over åbent vand.

TEORI
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning,
organisering og ledelse af
ture med grupper.
• Udstyr: kajak, beklædning
og sikkerhedsudstyr.
• Orientering, navigering og
vejvalg.
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Minimum en 2-dages tur med
overnatning og pakning af
kajak. Erfaring med formidling
til og undervisning af andre
havkajakroere. Pædagogisk
viden: Kunne arbejde metodisk
med kajak, herunder kunne
lave relevant vandtilvænning
for begyndere, kunne organisere gruppen på vandet, have
overblik over gruppen og den
enkelte, kunne vurdere vind,
vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne
anvende ovenstående teori i
praksis med gruppen, hvilket
kræver vurderings-, formidlings- og organisationsevner.

HAVKAJAKVEJLEDER
Der findes på havkajaksamrådet hjemmeside
www.havkajaksamraad.dk retningslinier for vejledere. Her
findes desuden uddybninger til vejledningen for havkajakroer og havkajakinstruktør.
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• Lederrolle og gruppeopmærksomhed.
• Sikkerhed, jura og ansvar
• Relevant litteratur samt den
enkelte organisationen's
egne materialer.
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TEKNIK/ PRAKSIS
Teknikker må kunne vises og
beherskes i uroligt vand svarende til 4-8 m/sek.
Teknikker udføres overbevisende i pakket kajak (20-30 kg)
med udstyr som er i orden.
• Roteknik: effektiv, økonomisk og skadesforebyggende roteknik, høj og lav
støttetag, styretag, sideforflytning, baglæns roning.
• Selvredning med entring
efter kæntring, kunne
anvende pagajflyder og lænsepumpe.
• Selvredning med eskimorulle
• Kammeratredning med roer
ude af kajakken.
• Eskimoredning (parallelredning og stævnredning).
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• Transportere en person på
egen kajak mindst 200
meter.
• Anvende bugserline i side-,
mod- og medsø over mindst
500 meter.
• Roning i bølger med halvfyldt kajak i sidesø, mod- og
medsø over mindst 500
meter.
• Kunne håndtere en relevant
"hvad kan gå galt- case" tilfredsstillende. Her vurderes
om teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtmæssigt.
• Godkendt 12 timers førstehjælpskursus eller livredderprøve.

PÆDAGOGIK OG LEDEREGENSKABER
Erfaring: skal fremgå af logbog eller erfaringsbeskrivelse.
Have roet mininimum 150 km
og/eller 100 timer indenfor 1
år i forskelligt farvand, under
varierede forhold og ved forskellige vejrtyper. Have prøvet
at krydse over åbent vand.

TEORI
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning,
organisering og ledelse af
ture med grupper.
• Udstyr: kajak, beklædning
og sikkerhedsudstyr.
• Orientering, navigering og
vejvalg.
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Minimum en 2-dages tur med
overnatning og pakning af
kajak. Erfaring med formidling
til og undervisning af andre
havkajakroere. Pædagogisk
viden: Kunne arbejde metodisk
med kajak, herunder kunne
lave relevant vandtilvænning
for begyndere, kunne organisere gruppen på vandet, have
overblik over gruppen og den
enkelte, kunne vurdere vind,
vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne
anvende ovenstående teori i
praksis med gruppen, hvilket
kræver vurderings-, formidlings- og organisationsevner.

HAVKAJAKVEJLEDER
Der findes på havkajaksamrådet hjemmeside
www.havkajaksamraad.dk retningslinier for vejledere. Her
findes desuden uddybninger til vejledningen for havkajakroer og havkajakinstruktør.
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