
 
 

Kan man få en prøvetur? 

Vi er ofte ude og præsentere klubben ved 

arrangementer rundt omkring i Nordvendsyssel og i 

den forbindelse er det muligt at få en prøvetur. Følg 

med på klubbens åbne facebookside BTI Havkajak 

Tversted. Du er også velkommen til at kontakte os for 

at høre om muligheden for at arrangere prøveture for 

din arbejdsplads eller for andre grupper. 

Hvem er vi? 

BTI Havkajak Tversted er en del af Bindslev Tversted 

Idrætsforening. Havkajakklubben blev startet i 2014 

og har i efteråret 2021 ca. 75 aktive medlemmer.  

 

Nogle medlemmer ror kajak året rundt, andre kun i 

sommerhalvåret. Det er vigtigt for os, at vi kan rumme 

alle - uanset niveau og interesser. Vi lægger meget 

vægt på det sociale samvær i klubben. 

 

Vi har endnu ikke noget klubhus, så vores faste 

tilholdssted er stranden i Tversted, hvor de fleste af 

vores klubture finder sted. 

  

Kontakt os 

Formand: se hjemmesiden 

Internet: http://havkajak.bti-if.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/BTI.Havkajak/ 

 

 

 

BTI 
Havkajak 
Tversted 



 

Hvad laver vi? 

I sommerhalvåret er der altid klubture tirsdag og 

torsdag aften, i vinterhalvåret er det lørdag 

formiddag.  

Turene annonceres i god tid på klubbens lukkede 

facebookside, så man kan se, hvor vi ror fra og hvor 

man også kan melde sig til. Udover Tversted ror vi 

også gerne fra andre lokationer, når vi har lyst til det 

eller når vejret i Tversted er for hårdt. Alle klubture 

afholdes af instruktører uddannet af DGI.  

 

Klubbens medlemmer arrangerer ofte andre 

kajakture, som man kan melde sig til, fx til Samsø, 

Fur rundt, Aarhus Å, Limfjorden eller 

Silkeborgsøerne.  

De sidste år har vi desuden arrangeret en forlænget 

weekend i september, hvor vi har været i Norge og 

på Flensborg Fjord. 

Om vinteren tilbyder vi træning i Hirtshals 

Svømmehal, hvor vi øver teknik, sikkerhed og 

balance. 

 

Hvordan kommer man i gang 
med at ro havkajak? 
 

I vores klub har vi ekstra meget fokus på sikkerhed, 

da vi oftest ror i Vesterhavet.  

 

Skal du ro hos os, skal du tage et Roer 1 kursus, som 

vi tilbyder en til to gange om året. På dette kursus 

lærer du vandtilvænning, balance, roteknik og 

redninger, og der indgår teori om beklædning, 

hypotermi, færdselsregler og navigation. Du skal 

selvfølgelig kunne svømme.  

 

Kurset bliver afholdt af uddannede instruktører fra 

kajakklubben og overholder DGIs krav til en Roer 1 

uddannelse.  

 

Hvad med udstyr? 

Medlemmer kan låne kajakker og udstyr i klubben, 

dog ikke beklædning.  

 

Hvis du ønsker at anskaffe dig dit eget udstyr, vil vi 

meget gerne rådgive dig – og vi anbefaler, at du 

prøver vores forskellige kajakker, inden du selv 

investerer i en.  

 


