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- også for mennesker med handicap!Vi glæder os til at ro sammen med dig!
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Kajak
Hvor og hvornår?
Kano og Kajakklubben Limfjorden, Thistedvej 112, 9400 Nørresundby.

Søndag: kl. 10.00

Tilmelding (med info om navn, alder, handicap og kontaktoplysninger) til 
Jonas Østergaard Juhl - mobil: 22 27 89 80 eller
mail: jonas@nejsumjuhl.dk 

Busserne der kører tættest på klubben, er: 70, 71, 200, 2A, 2B og 2M, der 
holder ved stoppestedet „Åvej“ (Lindholm Kirke)

Det er gratis at komme og prøve. Find yderligere oplys- 
ninger om I.H. Aalborg på: www.ihaalborg.dk og læs  
mere om kajak på: www.kajakklubben.dk

„Kajak er for første gang på programmet til de 
Paralympiske Lege 2016“

Har du lyst til at komme ud i naturen, på vandet og styre din „egen“ båd?  
- så er kajak måske noget for dig? 
Her får du vind og vand i håret, „muller“ i armene og smil på læberne! 

At ro i kajak er en fantastisk måde at opleve naturen på, med vennerne, familien 
eller fiskekammeraten. Man får rørt sig rigtigt meget - langt mere end man umid-
delbart forestiller sig, når man kigger på fra landsiden!

Om kajak
Mange kender nok mest kajakken som grønlændernes fangst- og jagtfartøj - MEN, 
der findes flere forskellige typer, bl.a nogle, der ikke er helt så balancekrævende 
at manøvrere.

Kajakken er et populært og spændende fartøj på grund af dens hurtighed og gode 
manøvredygtighed. Den er et eminent fartøj til at opleve naturen langs kyster, søer 
og åer, træne hele overkroppen, eller deltage i stævner.

Hvem kan deltage?
Alle handicapgrupper* fra 11 år, der kan modtage og forstå informationer.

Påklædning
Det er altid koldere på vand end på land, så skiundertøj og en tynd windbreaker, 
er det optimale at have på, men joggingtøj kan også gå an. Alle skal huske ekstra 
tøj/skiftetøj samt håndklæde.

Samarbejde mellem Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg og Kano og Kajakklubben Limfjorden giver alle handicapgrupper* mulighed for at ro kajak!
*Vi vil altid forsøge at finde en løsning, hvis der opstår udfordringer i forbindelse med den enkelte roers handicap og det at ro kajak, men i enkelte tilfælde kan vi være nødt til at henvise til en anden idræt.

Kajaksport 
kan dyrkes i det tempo 

man selv synes om,
- som ren motion,

 eller som 
konkurrencesport.


