
aktiv fritid i 
KANO OG KAJAK 
... også noget for dig 

 
... din klub i Egedal for 

kano og kajak 
______________ 

 
Find os på: 

www.vaerebro-kanoklub.dk 

Hvorfor medlem af en kano–  
og kajakklub ? 
 
-  Du får adgang til at låne klubbens 
 kanoer og kajakker, efter nærmere 
 regler i klubbens love og  
 ro-reglement. 
 
-  Du finder nye kammerater. 
 
-  Du kan komme på ture, som klubben             
 arrangerer.  
 Deltagerne deles ligeligt om  
 udgifter til transport af deltagere, far-
 tøjer og materiel. 
 
-  Du kan opleve naturen på en ny og 
 spændende måde 
 
-  Du får motion. 
 
Kort sagt: Du gør din fritid aktiv ! 
 
 
 
 
Værebro Kano og Kajakklub: 
Har kanoer, padler, kajakker, ”surfski”, paga-
jer samt svømme- og redningsveste, som 
kan bruges af klubbens medlemmer. 
For benyttelse af kajakker kræves der 
uddannelse.  
Klubben uddanner havkajakroere. 
Kontakt: Klubinstruktør  Jesper Johansen 
mail: jesper@johansennet.dk eller  
klubinstruktør Henrik Ørnebjerg 
mail: oernebjerg@live.dk 
 
Eget fartøj? 
Har du selv en kano eller kajak, kan du (hvis 
der er en ledig plads) opbevare dit ”skiv” på 
klubbens grund. 
Snak med formanden om evt. plads. 

Hvor finder du Værebro Kano og Kajakklub ? 
 
Spørg formanden:  
Han hedder Henrik Ørnebjerg  
mobil 40 91 70 25 
 
Klubbens grund:  
Fartøjerne ligger på klubbens grund i 
Jyllinge ved Værebro Å. 
Der er ca. 3,5 km. sejlads ad Værebro Å  
til Roskilde Fjord 
 
Kontingent for et kalenderår: (2023) 
   300,- kr for juniorer  (12-17 år) 
   450,- kr for seniorer (fra18 år) 
1.200,- kr. for familier 
Kontingentet er lavt, da faciliteterne er få.  
Der  findes ikke toilet og bad på klubgrunden.  
   
Indmeldelsesgebyr: 
Ved indmeldelse betales et gebyr på 50,- kr. 
pr. person over 12 år. 
 
Kajakkursus: 
Nye medlemmer 1.500,- kr.  
(incl. kontingent og indmeldelsesgebyr). 
For medlemmer 1.000,- kr. 
 
Nøgledepositum: 
Nøgle til klubben kan, efter nærmere regler  
i klubbens love, erhverves for 100,- kr.  
i depositum. 
 
Klubroning 2023 
Vi sejler kano og kajak  
Onsdag kl. 19:00 fra 29. marts til og med  
30. august. 
Søndag kl. 11:00 fra 10. september til og med  
22. oktober. 
 
Alle aktiviteter 2023 
kan ses på klubbens hjemmeside: 
www.vaerebro-kanoklub.dk 

2023 



 
 

 
 

Aktiviteter: 
Klubbens hovedaktiviteter er sejlture på 
Værebro Å, Roskilde Fjord, Furesøområdet 
eller på åer og søer andre steder på 
Sjælland og Fyn. Sæsonens aktiviteter kan 
ses på klubbens hjemmeside. 
 
Ture: 
Klubben arrangerer sommeren igennem ture 
af henholsvis 1 og 2 dages varighed. 
 
Sommerferietur: 
Hvert år i august tager klubben på en  
sommerferietur af 6-8 dages varighed, med 
mulighed for deltagelse i en kortere periode. 
Turene kan gå til Sverige eller Danmark. 
Overnatning enten i telt, campingvogn eller 
lejet hytte. Disse sommerture, hvor vi oplever 
naturen fra kano eller kajak, står som ufor-
glemmelige oplevelser for deltagerne. 
 
Klubblad: 
Klubben udgiver bladet Flaskeposten, der 
udkommer med 5-6 numre om året.  
Medlemmer får fremsendt bladet via mail. 
Tidligere udgaver af bladet kan  læses på 
klubbens hjemmeside. 

Værebro Kano og Kajakklub 
optager typisk medlemmer fra  
Egedal, Roskilde og Frederikssund 
kommuner.  
Medlemmer fra andre kommuner er naturligvis 
også velkommen. 
 
Enhver som er fyldt 12 år, kan blive medlem, 
der er ingen øvre aldersgrænse. 
 
Også børn under 12 år er velkommen  
sammen med deres forældre. 
 
Vel mødt i Værebro Kano og Kajakklub  
også til en gratis prøvetur !  
Ring til formanden og aftal et tidspunkt. 

 
 
 
 
 

Værebro Kano og Kajakklub  
er medlem af: 

Egedal Idrætsfællesskab (EIF) 
og  

Danske Gymnastik–  
og Idrætsforeninger (DGI) 

          * 
 

HAVKAJAK 1 - KURSUSPLAN 2023 
 
Kursus 1:  juni 2023 
Tider:    fredag d. 16.06 kl. 16-20 
  lørdag  d. 17.06 kl. 09-16 
  søndag d. 18.06 kl. 09-16 
  Mandag d.  19.06 kl. 16-20 
   
Kursus 2:  september 2023 
Tider:  fredag d. 01.09 kl. 16-20 
  lørdag  d. 02.09 kl. 09-16 
  søndag d. 03.09 kl. 09-16 
  Mandag d. 04.09 kl. 16-20 
  

Kursus gennemføres med mindst 4 og højst  
8 deltagere. Kursus er vejr-afhængigt  

- vis fleksibilitet. 
 

Yderligere oplysninger fås hos 
Jesper Johansen - tlf. 24 43 72 25 

eller 
Henrik Ørnebjerg - tlf. 40 91 70 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiske forhold: Beklædning til kajakroning 
er almindelig sport/idrætsbeklædning med en 
overdel, der gerne er vind og vandtæt.  
I kursussammenhæng, hvor der er aktiviteter i 
vandet, er en våddragt eller tørdragt en stor 
hjælp. Klubben har nogle få våddragter til ud-
lån. Medbring altid håndklæde og skiftetøj.  
Klubben har ikke egentlige omklædningsrum 
—ej heller toiletter. 
Klubben stiller klubkajakker til rådighed med 
veste, spraydæk, pagaj, pumpe og pagajflyder. 
Egen kajak og udstyr kan bruges. 
Krav til svømmefærdighed: 600 m uden hvil. 
Pris: kr. 1.000,- for medlemmer - indbetaling til 
klubbens konto:  
Reg.nr: 1551 Kontonr: 0009347224. 
Juniormedlemmer betaler ikke kursusgebyr. 

Er en turklub, altså ikke en konkurrenceklub 


