Udlånsmaterialer
Udlånsmaterialerne i Klubhuset kan lånes frit, Du skal notere navn og dato i det hæfte, der
ligger i reolen .
Alt grej skal chekkes før og efter udlån.

Friluftsgrej:
2 stk. 3-mands tunneltelte model Tundra 3 fra Jack Wolfskin

1 Trangia stormkøkkener model 27-3 med gasbrænder
2 Trangia stormkøkkener model 27-3 med spritbrænder
1 transportabel 2-hjulet kajakvogn

Bøger:
Den Grønlandske Kajak:
”Den grønlandske kajak og dens redskaber” af P. Scavenius Jensen, Nyt Nordisk Forlag, 104 s.
Kulturhistorisk beskrivelse af kajakken. Grundig gennemgang af emnet med mange detailtegninger.
”Instruktion i kajakbygning” af H. C. Petersen, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, 82 s. Vejledning på grønlandsk, dansk og engelsk med mange fotos og tegninger.
”Grønlands-kajakken” af Kaj Smedemark og Vagn Henriksen, Forlaget Algarve, 112 s. Rigt illustreret trin-for-trin vejledning til selvbyggere af en modificeret model.
”Kajakker” af Keld Hansen og Birthe L. Clausen for Vikingeskibshallen i Roskilde. 56 s. Katalog
udgivet i forbindelse med udstillingen i 1991. Kulturhistorisk beskrivelse af kajakken, kajaklege og
–øvelser. Turberetninger, kajakbygning i Grønland og Danmark, litteraturliste.
”Building The Greenland Kayak – A Manual for its Construction and Use” af Christoffer Cunningham, redaktør af Seakayaker Magazin. 190 s. En omfattende kopieret beskrivelse af emnet på engelsk, samlet i 2 spiralbind.

Havkajakken:
”Långfärdskajak” af Karin Mentzin, Wahlström & Widstrands förlag, 128 s. Illustreret svensk
håndbog om udrustning, teknik og sikkerhed samt vejledning til selv at fremstille forskelligt tilbehør.
”Havkajak” af Johan Loots, forlaget Atelier, 96 s. Teksten/oversættelsen er skrevet af en ikkefagmand. Se den for billedernes skyld!

”Havkajak” af Jakob Hertz, forlaget Atelier 2005, 82 sider. Jakob er Hertz er fagmand og skriver
på dansk baggrund. En god, grundig håndbog med gode illustrationer.

Teknik og Pædagogik:
”Kajakinstruktør” Dansk Kano og Kajak Forbunds instruktørmappe 68 sider
” Havkajakinstruktør 2” med opdateret tillæg maj 2020. Ungdomsringens hæfte til instruktører.

Andet:
”Danmarks småøer” Politikens håndbøger, 272 s. Håndbog med beskrivelse af terræn, geologi,
plante- og dyreliv, historie og kulturforhold på 129 danske småøer.
”Bornholm og Christiansø rundt i havkajak” Hans Ketil 2020 1. udgave. Informativ og detaljeret turbeskrivelse.
”Padleled Vestfold” 622 km graderte padleruter, 91 turforslag med nærkart, nyttig informasjon til
padleren. (Vestfold ligger på vestsiden af Oslofjorden).
”Kyst” Ben Woodhams bog om hans tur rundt om Bornholm rigt illustreret med hans akvareller.

DVD: (Alle DVD’er ligger i original og kopi. Kun kopier lånes ud).
” The Kayak Roll” Demonstrerer over og under vand alt om rul. 55 min.
”Sea Kayak Rescues” Selv- og makkerredning, bugsering, rul, wet exit. 30 min.
”The Kayak Forward Stroke” Eliteroer instruktion i pagajvalg og paddling teknik.
”This is the Sea 1” Amr. film primært om surf i bølger og brænding i havkajak men også om eskimorul og en ekspedition langs Kamtjatkas kyst. Flotte optagelser med havkajakken som ekstremsport. 60 min.
”This is the sea 2” Fortsættelsen til ”This is the sea”. Surf, strøm, bølger, hvaler og bjørne, hvalrosser og sæler. En actionfilm med ekspeditioner ved Newfoundland, South Wales, Lofoten, Lake
Michigan, Japan og Tasmanien. 90 min.
”This is the Sea 3” Paddling mv. i Antarktis, Skotland, Færøerne, Shetlandsøerne, New Zealand
”This is the Sea 4”. Endnu en film med ekstrem padling fra hele verden.
”The Ultimate Guide to Sea Kayaking” Amr. instruktionsfilm. Omtaler de fleste aspekter indenfor havkajak, men går ikke særligt meget i dybden. Når man vil nå det hele, bliver det let ret overfladisk. Men den er meget instruktiv, og for den erfarne roer er der nogle spændende alternative
teknikker, bl.a. inden for bugsering og redning. 120 min.
”Nigel Foster’s Sea Kayaking: Vol 1+2”

“Getting Started” + “Essential Strokes”

”Nigel Foster’s Sea Kayaking: Vol 3+4”

“Directional Control” + “Rescues”

”Nigel Foster’s Sea Kayaking: Vol 5”

”Forward Paddling” næsten komplet.

“Sea Kayak Safety” om sikkerhed i kajakken
3 TV programmer samlet på én DVD:
”Bygning af grønlandsk kajak” Besøg på Svend Ulstrups Naturlivsskole. 30 min.
”Grønlands ekspeditionen” John andersens og Frederik Jacobis 2000 km og 90 dage lange kajak
ekspedition fra Station Nord i Nordøstgrønland til Qaanaaq i Nordvesgrønland. 60 min.
”Kajaktur i skærgården ved Bohuslän” 30 min.
”Havkajak - en smal sag” Gennemgang af ro- og redningsteknikker på dansk. 30 min.
”Havkajakroer – Sådan gør du” Instruktionsfilm om uddannelse til havkajakroer efter Havkajaksamrådets retningslinier. Ca 120 min.

VHS:
(VHS’er ligger som originaler, og nogle er kopierede til DVD. Kun kopier lånes ud).
”Havkajak – en smal sag” Gennemgang af ro- og redningsteknikker teknikker på dansk. 30 min.
+DVD kopi
”Sea Kayaking” Meget amerikansk præsentation af havkajakken dens teknik og muligheder. 60
min.
”Kayak roll” Instruktionsvideo om grønlændervendinger. 55 min. +DVD kopi
”Instruktørkursus 2003” TV2 Bornholms råbånd til reportage fra DGI’s instruktørkursus i Rønne
for Nexø Kajakklub, Bornholms Havkajakkklub og Rønne Roklub. 45 min.
”Havkajakturen” Fra programserien ”Ude i naturen”. Tilrettelæggeren Mikkel Tyrrestrup bygger
grønlænderkajak og lærer at ro i samarbejde med Odense Havkajakklub og Havkajakcenter Svendborg. 30 min.
3 TV programmer samlet på et bånd:
”Bygning af grønlandsk kajak” Besøg på Svend Ulstrups Naturlivsskole. 30 min.
”Grønlands ekspeditionen” John andersens og Frederik Jacobis 2000 km og 90 dage lange kajak
ekspedition fra Station Nord i Nordøstgrønland til Qaanaaq i Nordvesgrønland. 60 min.
”Kajaktur i skærgården ved Bohuslän” 30 min.
+DVD kopi
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