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Generelt giver kajakbutikker altid 10% rabat, man skal bare sige man kommer fra en kajakklub. 

Større rabatter kan normalt findes efter sommersæsonen omkring oktober eller på kajaktræfs eller 
demoaftener mv., så det kan godt betale sig at have en ønskeliste klar,  så man kan slå til på gode 
tilbud. 

Bortset fra windbreaker, hue og handsker er alt nedenfor kun anbefalinger og ikke noget, man skal 
have. 1-3 er dog noget er stor hjælp for alle, som ikke er meget gode til koldt vand. 

 

Når du vil på kortere ture : 

 

Prioritet Navn  Link forhandler kommentarer 

1 Windbreaker stor nok til at tage uden på 
svømmevesten. Bruges så snart man er 
blevet våd og kan mærke kulden 

Alt kan bruges: løbetøj, regntøj, engangs 
poncho fra Tiger eller en rigtigt rojakke. 

2 Neopren Long John 3 mm  Den skal sidde til, men du skal kunne sidde 
på gulvet og læne dig frem. Den kan fås i 
alle prisklasser fra Harald Nyborg til 200 kr 
op til 1400 kr i en kajak butik. 
Et godt sted er: 
https://www.watersportsoutlet.dk 
Her kan man få en god én til 500 - 600 kr 
fra mærkerne: Palm eller GUL. Dog kan du 
ikke prøve den først. 

3 Neopren bluse med god luft under 
armene, så man kan ro 

1 - 2 mm bluse er nok. Man kan supplere 
med løbeundertøj eller uldundertøj. De 
neopren bluser, som svømmere bruger, 
fungerer fint. Igen er 
https://www.watersportsoutlet.dk billigst. 

4 Rojakke (også kaldet en spraytop) med 
tilhørende uld- eller løbeundertøj 

Her er mange slags i kajak butikkerne og 
man kan gøre gode fund. Pris 600 - 2000 
kr. Smag har meget at sige. Spørg gerne, 
hvis der er noget bestemt, I vil vide om, vi 
har erfaring med. 
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Et alternativ til en klassisk rojakke er 
“gummihudstøj”. Blandt andet fra 
mærkerne: Beluga, Hiko og Kokatat. i 
stigende pris. HIKO LARS serie er min 
favorit og kan løbes i Herlev www.kajak.dk 
ca. 1600 kr. inkl. rabat for lang buks og 
jakke. Hiko har også en kort buks, men 
ingen kortærmet jakke. Her kan man bruge 
belugas kortærmede. Beliga forhandles af 
https://www.kanokajakcenter.dk 
 

5 Vandtætte poser/æsker De skal bruges til mobil, nøgler mv. og til 
reservetøj. Køb ikke de allerbilligste, da de 
går hurtigt i stykker. I USA kan man ofte få 
æsker billigt, hvis man er på de kanter. 
Poser kan fås hos fleste kajak og outdoor 
butikker. Skal man have de store aflange 
poser, så køb dem med vindue i, så man 
kan se hvad der er i. 
 

 
 
Når du vil på længere ture 

 

6 Hue og handsker  Det skal alle have med. Neopren udgave er 
måske mindre behagelig, men effektive 
selv, hvis de er våde. Jeg har normalt alm. 
hue med, hvis det er varmt og supplerer 
med neoprenhue, hvis der er koldt. 

 
Andre ting: 
 
Vil du rulle, er en stram (meget stram) neopren-elefanthue eller balaclava en god idé. 
 
Vil du ro efter oktober eller vil du kunne træne i vandet uden at blive våd, så er en tørdragt en god 
idé. De kommer fra 4000 - 12000kr. Jeg bruger selv mærket Typhoon, som jeg er godt tilfreds 
med. De koster ca 4.500 kr i https://www.watersportsoutlet.dk og nogle gange man kan forhandle 
de danske butikker ned på samme pris, ellers tager de normalt 5500 - 6000 kr.  
OBS! Tørdragten skal have en ekstra fold rundt om livet, som er beregnet til at sætte uden på 
spraydecket. 
Latex-manchetter i hals og ved hænder er det eneste, som er rigtigt tæt, det er vigtigt især hvis 
man gerne vil rulle, andre lukninger er nok rarere, så det kommer an på smag, men også formål 
med at have en tørdragt. Latex i fødder er derimod bare til besvær.  
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Eget udstyr: 
Vi du have eget udstyr, der passer lige til dig, så kan svømmevest, åre, spraydeck og kajak være 
en idé. 
Svømmevest: køb én, hvor den sidder lavt på dig og ikke er tyk på brystet. Det gør bare redninger 
sværere og det samme gælder lommer og andre smarte sager uden på vesten. Jeg benytter HIKO 
SALUKI og den er ikke i vejen for noget som helst. Den kan I prøve, hvis det har interesse. Pris 
700 kr i www.kajak.dk uden rabat. (Svømmeveste skal jf. vores sikkerhedsregler have en nødfløjte 
på). 
Spraydeck: det skal være stramt ellers duer det ikke, de fleste af vores kajakker man bruge str. 
1.4, nogle 1.3. Husk at  vælge en størrelse rundt om maven, så det sidder godt til. Neopren 
spraydeck er dyrere, men langt at foretrække, når man skal sætte dem på og de bliver også bedre 
på.  
Åre: Her er utroligt mange slags, til forskelligt vejr, styrke, kajakbredde, håndstørrelse etc. Lær 
hvad du kan lide og ikke lide, inden du køber noget. En god åre vejer gennemsnitlig 700 - 800 g og 
er 216 cm lang og 8 cm bred ved bladet. Men kom og hør os ad, hvis du overvejer at købe. 
Kajak: Udvalget her er enormt og mange ændrer deres præferencer i takt med, at de bliver mere 
fortrolige med at ro og dygtigere til at manøvrere kajakken. Så vent med at købe og prøv alle de 
slags kajakker, I kan komme i nærheden af i klubben, fra klubkammerater både i vores og i andre 
klubber. 
Nogle kajakker der er super gode til nogle personer, duer ikke til andre, pga. vægtfordeling, ben 
der sover e.a. Så gode råd er ikke nok, man er nødt til at afprøve kajakkerne på lange ture selv og i 
forskelligt slags vejr! 
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