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Mob. 2216 1651 

Lær at ro  
Havkajak 

Silkeborg 
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Hvem er vi  ? 
Havkajakskolen har de sidste ti år lavet havka-
jakkurser og Firma Events  med base ved Silke-
borg Søerne. Danmarks smukkeste rovand. 
www.outdoorevents.dk 
www.havkajakskolen.dk 

Stifter af Havkajakskolen. 
Harry Møller 
Østergade 5, 7470 Karup  
Mob.: 22 16 16 51 
Mail: harry@havkajakskolen.dk 

Baggrund 
Dykkerinstruktør CMAS.  
Surfinstruktør. 
Faldskærmsudspringer civilt og militært. 
Klippe- & vægklatrer. 
Havkajak- og Friluftsinstruktør. 
Ansat i Søværnets Helikoptertjeneste. 
Stor erfaring fra forsvaret, med multisport og 
overlevelse i naturen. 

Yderligere kompetencer 

Natur & Friluftsliv, Selvudvikling, Stresshåndte-
ring og Menneskets udvikling i Livsenergien med 
krop og sjæl. 



Havkajakskolen Silkeborg 

Naturen er ét af de mest unikke og 

smukkeste steder at være, når alle sanser skal 
stimuleres. Den får os til at være til stede her og 
nu og giver os et frirum i en til tider stressende 
hverdag. 

Nærvær er i dagens Danmark næsten 

et fremmedord, selvom vi alle ved, hvor vigtigt det  

er for vores velvære. At sidde i sin havkajak midt 
på en sø, fjord eller hav og nyde naturens energi-
er – det er nærvær, når det er bedst. Og med 
nærværet følger energien og engagementet/
lysten til livet. 

Så har du lyst til at lære at ro havkajak og komme 
ud og mærke naturen og dig selv, så læs videre 
på de næste sider. 

Hvad kan vi også tilbyde ? 
Vi laver spændende FirmaEvents og Teamtræning 
med fokus på nærvær og oplevelser i naturen, hvor 
alle kan være med. 

Vi tilbyder kreative løsninger med og i naturen til virk-
somheder og grupper, der ønsker at give deres med-
arbejdere en anderledes, fælles oplevelse i en stres-
sende hverdag. Se mere herom på vores hjemme-

side: www.outdoorevents.dk 

Værd at vide 
 Al vores undervisning foregår i et af Danmarks 

smukkeste områder ved Silkeborg Søerne. 

 Vi underviser altid i små hold 2-4 pers., så der er 

tid, tryghed og nærvær for den enkelte deltager.  

 Speciale i seniorkurser.  

 Vi bruger vores store militære erfaring, vægter sik-

kerheden højt og har det bedste udstyr på marke-
det. 

Kurser - maj til sept. 
Begynderkursus - Dag kl. 1000-1500 
Pris 1250 kr. pr. prs. (lørdag eller søndag) 
Du får den teori og praktik der skal til for at komme 
sikker på vandet i Havkajak kystnært om somme-
ren. Du lærer alt om vejr, søsikkerhed, rednings-
øvelser og planlægning af tur efter evne, vejr og 
udstyr. Desuden trænes den energirigtige roteknik, 
så du får optimal roglæde. Vi slutter af med en 
super tur i det naturskønne område i Silkeborgsø-
erne, Danmarks smukkeste ro vand. 

Begynderkursus - Aften kl. 1700-2100 
Pris 1250kr pr. prs.  (hverdags aften) 
Er I et par, eller to pers. der gerne vil have et be-
gynderkursus helt for jer selv, kan I få kurset i je-
res tempo. Indholdet er det samme som på dags-
kurset.    

Ene kursus øvede/begynder kl. 1700-2100 
Pris 1950kr pr. prs.  (hverdags aften) 
Kurset er til dig, der vil have et kursus alene, helt 
efter eget ønske og tempo. Det kan være Begyn-
derkursus, Grønlænder rulle, Roteknik, osv. Vi 
laver programmet sammen, så det passer til dit 
behov og ønske. 


