Whitewater Kajak Kurser med Padlekompagniet 2018
Tak for den store interesse for vores foredrag 11. januar 2018. Vi er rigtig glade for at mange af
jer har fundet vores indlæg interessant og at vi har ”lokket” jer til at stifte mere bekendtskab med
whitewater kajakken. Nedenunder er en oversigt over de klubarrangementer vi gerne tilbyde jer.

Begynder Weekend-kursus på Mörrumsån i Blekinge, Sverige – Forår 2018
Samlet kursusbeskrivelse finder I her: http://padlekompagniet.dk/begynder_morrum.html
Vi foreslår følgende mulige weekender på Mörrumsån til klubture for Frederiksværk Kajakklub:
14.-15. april 2018
28.-29. april 2018
26.-27. maj 2018

- Det bliver kursus-sæsonåbning for os med køligt og hurtigt vand 😊
- Store Bededags Weekend. Vandet er blevet lidt varmere 😊
- Så er både vandet og luften blevet godt lun 😊

Fra København er der ca. 2½ times transport til Mörrumsån. Det er muligt at ankomme både
fredag aften eller lørdag morgen – hvis det ønskes kan kurset starte 9:30, så der er lidt ekstra tid
til at sove længe😊 Vi kører typisk fra floden igen søndag kl. 16.

Priser for Weekendkursus på Mörrumsån
Normalpris
Gruppe/Klubtur 3-6 deltagere
Gruppe/Klubtur 7-10 deltagere

2450,- pr. person
2150,- pr. person
1950,- pr. person

Hvad er inkluderet i et weekendkursus?
•
•
•

Mad fra lørdag frokost til søndag middag
Alt udstyr (eget udstyr kan medbringes)
2 dages instruktion (5-6 timer pr. dag)

Tilmelding
Samlet klub-tilmelding pr. weekend (Susan koordinerer med Alan fra Padlekompagniet)
Har nogen brug for mere end en weekends udfordringer, så læs mere på næste side om vores ugekursus i Slovenien 7.- 11. maj 2018 😊

Vi glæder os til at se jer på floden 😊
Morten & Alan

Begynder Uge-kursus på Soca Floden i Slovenien
En uges whitewater kajak kursus giver dig muligheden for at komme ekstra i dybden med både
teknik og forståelsen for det strømmende vand. I løbeet af en uges intens undervisning vil de fleste
deltagere nå at stifte bekendskab med ”Klasse 3” whitewater, som er sværhedsniveauet over hvad
Mörrumsån kan tilbyde.
Typisk ankommer deltagerne lørdag eller søndag før vi starter og tager hjem igen lørdag eller
søndag efter – turen kan evt. kombineres med en enkelt dag i Venedig, som er 2½ times kørsel fra
vores ”base” i Bovec, Slovenien. For 4 personer i fly fra København til Venedig (og retur) og leje af
bil fra 6. maj – 12. maj er der lige nu billetter til 1625,- pr. person (incl. Håndbagage og 15 kg indtjekket bagage)
Samlet kursusbeskrivelse for denne uge finder I her:
http://padlekompagniet.dk/begynder_soca.html
(Ignorer datoer fra 2017 – vi arbejder på lidt website-opdateringer…)
Vi foreslår uge 19 (Ugen med Kristi Himmelfart – helligdag):
6. – 12. maj 2018 – Vi padler 5 dage (7. – 11. maj)
Da I alle forventeligt har et minimum af erfaring i at padle havkajak, så er det muligt at starte i
Slovenien på denne forårstur uden tidligere whitewater erfaring. Hvis I kan samle et hold på 6 eller
flere deltager, så kan vi lavet det til et lukket arrangement, men ved færre tilmeldte forbeholder vi
os retten til at fylde holdet op med andre interesserede deltagere.

Priser for Ugekursus i Slovenien/Frankrig
Normalpris
Gruppe/Klubtur 3-6 deltagere
Gruppe/Klubtur 7-10 deltagere

3750,- pr. person
3400,- pr. person
3000,- pr. person

Hvad er inkluderet i et weekendkursus?
•
•

Alt udstyr (eget udstyr kan medbringes)
5 dages instruktion (5-6 timer pr. dag)

Tilmelding
Samlet klub-tilmelding (Susan koordinerer med Alan fra Padlekompagniet)

Vi glæder os til at se jer på floden 😊
Morten & Alan

