KAJAKK-KURS, hav 2021
Søgne Kajakklubb gjennomfører våttkortkurs i hht. Norges Padleforbund`s våttkortstige.
Dette gjør vi for at folk skal lære å padle kajakk på en god og trygg måte. Alle våre kurs har stort fokus
på sikkerhet. Man trenger ikke være medlem av Søgne Kajakklubb eller ha padleerfaring for å delta.

Våre kurs kvalifiserer til godkjent våttkort NPF

GRUNNKURS, HAV
«Et nyttig og grundig kurs på 16 timer»
Innhold: På dette kurset introduseres deltakerne til kajakken og utstyret. Etter endt kurs
har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I
tillegg blir deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan
effektivt manøvrere kajakken. Kursene er lagt opp som helgekurs, hvor vi drar på «tur»
med godt humør, pauser, mat og innlagte øvelser.

Kurs 1 29. – 30. mai Fulltegnet (16 timer, lørd. – sønd.) Klokkeslett 09:00 – 17:00
Kurs 2 12. – 13. juni
(16 timer, lørd. – sønd.) Klokkeslett 09:00 – 17:00
Det vil bli satt opp flere kurs etter sommerferien – følg med!
K ursavgift:
Leie av kajakk:

2 000,- (medlemmer 1 500,-)
300,- (medlemmer gratis)

Våttkort:
Betaling:

100,- (gjennomført kurs kvalifiserer til Våttkort NPF)
Betaling gjøres uoppfordret i god tid før kurs-start til kontonr. 3090 20 88349.

Ant. deltakere:

Min. 5 stk – Max 10.

Aldersgrense:
Møtested:

16 år
Søgne Kajakklubb – Møt opp i godt tid, kurset starter kl 09:00

K ursleder:
Bekledning:

K urs 1: Mari-Anne og Anneberit K urs 2: Hilde og Jørn Erik. Alle aktivitetsledere, godkjent NPF
«Lett treningstøy», gjerne badesko eller lette joggesko, ekstra skift og håndkle

Annet:

Ta med drikke og noe å spise

Spørsmål:

K urs 1: tlf. 976 58 674 eller 982 86 001

K urs 2: tlf. 994 53 883 eller 993 69 925

Vi anbefaler rask påmelding, da vi erfarer at kursene fort blir fulle.

NB! På grunn av corona-situasjonen ber vi om at alle respekterer de tiltak som klubben og NFI har satt.
Kursene gjenomføres med noen få begrensninger, men vil likevel være fullverdige, og gjennomførte kurs vil selvfølgelig kvalifisere til Våttkort.

