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Program

Dag 1
16.40  Afhentning af kursister på Bjerringbro Station
17.00 - 18.00  Ankomst og indkvartering
18.15 - 18.30 Velkomst i pejsestuen 
18.30 - 19.30 Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.30  Højskoleaften med velkomst og præsentation af Nørgaards Højskole med fortælling om  
  skolens historie, kunst og Bjerringbro. Herefter kaffe og hygge i pejsestuen

Dag 2
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i svømmehallen 
07.15 - 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00 Morgensamling og morgensang ved forstander Karen Friis 
09.30 - 11.45  Vandtilvænning, ind- og udstigning, kæntring og exit
12.00   Frokost i spisesalen
13.00 - 13.30 Pakning af udstyr og transport til Tange Sø
13.30 - 15.00 Søsætning og landgang. Ro- og styretag
  Selv- og kammeratredning
15.15 -17.30  Selvstudie - arbejde med øvelser og færdigheder i samarbejde med andre kursister
18.30   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften “Sans”
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Dag 3
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i svømmehallen 
07.15 - 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00 Morgensamling: ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
09.30   Pakning af udstyr og transport til  Tange Sø 
10.15-15.00 Sejltur over Tange Sø, hvor der fortsat arbejdes med ro- og styretag og færdighedsøvelser
  Undervejs vil instruktøren fortælle alment om områdets natur og historie
  Der holdes frokostpause, hvor den  medbragte frokostpakke nydes
15.00 -16.30  Selvstudie - arbejde med øvelser og færdigheder i samarbejde med andre kursister
16.30 - 17.15 Oprydning og rengøring af materiel 
18.30    Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00   Højskoleaften “Hvis tiden er vigtig....” ved Jacob Fandt
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Dag 4
07.15 - 08.00 Morgentilbud - ”River swimming” i Gudenåen  
07.45 - 08.55 Morgenmad i spisesalen
09.00 - 10.00 Morgensamling
10.00   Formiddagspause, hvor der serveres kaffe/te/vand
10.30 - 12.00 Musikalsk foredrag  
12.00     Frokostbuffet i spisesalen

HAVKAJAK



13.00 - 17.30 Halvdagsudflugt til ”Kongens Land” og Grønhøj kro
18.30   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 -  21.30  Højskoleaften med forskellige valgmuligheder: 1. Byvandretur i Bjerringbro og ved Gudenåen 
  eller 2. Stræk kroppen og træk vejret i multisalen
  Afslutningsvis mødes vi ved bålpladsen til hygge og aftenkaffe  

Dag 5
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i svømmehallen 
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00 Morgensamling i foredragssalen
09.30 - 15.00  Pakning af udstyr og transport til dagstur på Tange Sø, Limfjorden eller lign.  
  (alt afhængig af vejrforhold og gruppens tekniske færdighedsniveau)
ca. 12.15   Frokostpause, vi går i land og strækker benene og nyder vores medbragte madpakke.
  Undervejs på vores tur vil vi komme ind på sikkerhed på vandet, roteknik og færdighedsøvelser.
  Undervejs vil instruktøren fortælle alment om områdets natur og historie.
15.00  Transport til højskole og rengøring af udstyr
18.30    Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Ugens foredrag. Hele sæsonen kommer der hver torsdag ny foredragsholder 
  eller højskoleaktivitet
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Dag 6
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i svømmehallen 
07.15 - 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00 Morgensamling i foredragssalen
09.30 - 15.00  Pakning af udstyr og transport til dagstur på Tange Sø, Limfjorden eller lign.  
  (alt afhængig af vejrforhold og gruppens tekniske færdighedsniveau)
ca. 12.15   Frokostpause, vi går i land og strækker benene og nyder vores medbragte madpakke.
  Undervejs på vores tur vil vi komme ind på sikkerhed på vandet, sømandsskab og  navigation 
  Undervejs vil instruktøren fortælle alment om områdets natur og historie
15.00  Transport til højskole og rengøring af udstyr
16.15 - 17.00 Evaluering
18.30  Afslutningsmiddag i spisesalen
  Hygge, samvær og underholdende indslag i opholdsstuen

Dag 7 
07.45 - 08.45 Morgenmad. Mulighed for at smøre madpakke til hjemrejsen
08.45 - 09.00 Kort morgensamling og farvel til medkursister  
09.15  Busafgang til tog, så man kan nå togafgang kl. 9.40 fra Bjerringbro station

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole med havkajak, motion, frisk luft, naturoplevelser, 
viden, bevægelse, højskoleliv, sang, inspiration og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
Nørgaards Højskole          Ret til ændringer i programmet forbeholdes 



HAVKAJAK 

Generel introduktion til hakajak omfatter:
• Grundlæggende færdigheder, sikkerhed og teknik
• Ture på Tange sø og/eller Hjarbæk/Virksund i Limfjorden 
• Naturoplevelser gennem en anderledes motionsform i godt selskab

IPP2 -certificering omfatter:
• Grundlæggende færdigheder, sikkerhed og teknik og forfinelse af disse
• Træning og ture på Tange sø og/eller Hjarbæk/ Virksund i Limfjorden 
• IPP2 teknik og færdigheder med mulighed for certificering
• Mulighed for forberedende IPP3 teknik og færdigheder
• Der opkræves et prøve- og registreringsgebyr på 400 kr. for at tage IPP2-prøve og 

udstedelse af DKF-certifikat

Velkommen til Nørgaards Højskole, hvor vi i mere end 15 år har afholdt kurser 
i havkajak. Kurset henvender sig både til begynderen, såvel som den øvede 
havkajakroer, der ønsker at blive dygtigere i nye og trygge rammer. 
På kurset sejler vi både på sø og i åbent vand, alt afhængigt af vejrforhold og 
deltagernes egenskaber. Sikkerhed vægtes frem for alt.

Første sejldag bgynder alle i svømmehallens sikre rammer med grundlæg-
gende teknik og fortsætter om eftermiddagen i Tange sø. Det giver en god og 
sikker start med optimale forhold for at lære de grundlæggende færdigheder. 
Er du øvet roer vil fokus være at optimere disse færdigheder. I løbet af ugen er 
det muligt at differentiere undervisningen i to retninger: 

1. Generel introduktion til havkajak eller 2. IPP2-certificering

Begge grupper vil være afsted på Tange sø, Limfjorden eller Århusbugten. 
IPP2 gruppen vil prioritere at øve tekniske færdigheder, mens de øvrige 
deltagere vil bruge mere tid på sejlads. 

Det er et mål at alle kursister får et solidt fundament at arbejde videre fra, 
samt kendskab til sikkerhed, muligheder og begrænsninger. Derudover 
ønsker vi at bidrage med alt det gode fra højskolelivet, som hyggeligt socialt 
samvær, aktiviteter, foredrag, sang, udflugter og god mad. 
  



1. Undersøg området
Går din kajak-tur til et nyt område? Så gå på nettet og undersøg det eller medbring et kort: 
Du kan bruge søkort eller geodætiske kort over området. Søkortene fortæller om dybder, sømærker og trafik. 

2. Kend vejrudsigten

3. Kend dine begrænsninger
Din sunde fornuft er din bedste rettesnor, når du skal ud på vandet. Anerkend dine egne styrker og begrænsninger. 

4. Ro ikke kajak alene
Er du kommet i en usikker situation, så er din romakker din bedste livsforsikring. Ved at være flere øger I sikkerheden

5. Kend din kajak

6. Pak din kajak fornuftigt  
Pakning af kajak er en sag i sig selv. Pak altid det tungeste omkring cockpittet og de lette ting ud i stævnene. 

7. Afstem jeres forventninger
Skal I på en længere tur, så lav et møde eller to, inden I tager af sted. Aftal, hvilke præmisser turen skal fungere på.
• Hvad er tempoet?  Hvor ofte holder vi pause?   Hvem er turleder - osv.

7 GODE SEJLRÅD7 GODE SEJLRÅD

Du skal medbringe fornuftigt tøj til kurset, gerne svedtransporterende un-
dertøj, let regnjakke og andet funktionelt tøj, som kan tåle at blive vådt. Mht. 
fodtøj under sejlads foreslår vi sandaler, lette sko eller bare fødder. Sørg for at 
have mindre rygsæk, vandtæt pakkesæk eller lignende med på kurset, som du 
let kan pakke og tage med i kajakken på sejlturene. 

Vi sørger for havkajak, pagajer, spraydeck, våddragt, redningsvest og det 
nødvendige sikkerhedsudstyr. 

Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe din egen kajak, men informer 
venligst skolen herom ved tilmelding.  

Transport ud til sejlads sker i egen bil eller ved samkørsel med øvrige kursister.

PERSONLIGT UDSTYR PERSONLIGT UDSTYR 

Der er på kurserne tilknyttet dygtige og erfarne instruktører.
Generelt for underviserne er deres høje faglighed, og at  de 
brænder for vandaktiviteter og kajak. 

Derudover vil der være tilknyttet hjælpeinstruktører til 
kurserne i relation til deltagerantallet.    

INSTRUKTØRTEAM



KORT OM NØRGAARDS HØJSKOLE
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, IT,  motion, udflugt, musik og højskolesang.
Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man 
deltager i de programfastsatte aktiviteter.

Skolens faciliteter
Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter, 
som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I 
kan finde tid til det....

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:

• fitnesslokale, yogastue og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmt-

vandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 28-30)
• hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
• bibliotek og læsestue med diverse dagblade
• trådløst internet på hele skolen
• multitårn til  klatring, rappelling, gynge m.m. 
• pejsestue med åben pejs
• multisal til bevægelse, dans, musik og konference
• digital biograf  med 24 sæder
• kreative værksteder: maleri, keramik og metal
• foredragssal, lydstudie 
• grønne områder med bænke og borde til hygge
• aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold, 
• et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak, 

vandreture,  MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
• fri  kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer
• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskoles køkken har Det Økologiske 
Spisemærke . At spise på Nørgaards skal nydes og 
huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med 
til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med 
i højskoleaktiviteterne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med 
gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver både tradi-
tionel og moderne sund dansk kost, men holder også 
meget af at anvende råvarerne på nye måder, gerne 
inspireret af spændende retter fra hele verden. 
De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man 
kan selv sammensætte sit måltid. I løbet af ugen har 
vi både en aften med fisk og vegetar.  Desuden er der 
mulighed for vælge vegataret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.45
Frokost  kl. 12.00 - 13.00
Aften  kl. 18.30 - 19.30

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
  lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 
vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholds-
tue, såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæ-
ster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, forslag, 
ros eller ris skal I bare tag fat i os. 
Vi ønsker hele tiden at forbedre os og give det bedste 
til husets gæster, kursister og elever. 



Tilmelding

Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske 
online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller 
ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00. 

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange til 
tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på højskole, 
har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbage-
betaling ved framelding:

• Ved tilmelding betales et depositum på 
1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

• Ved framelding op til 4 uger før kursus-
start tilbagebetales kursusgebyr minus 
depositum.

• Ved framelding senere end 4 uger før 
kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter 
tilmelding. Husk at du/I skal oplyse skolen indenfor 3 
dage efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i 
stand til at komme til det reserverede kursus.

Afbestilling

Det kan desværre ske, at du/I bliver nødt til at 
afbestille  opholdet hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I 
sikrer dig/jer ved at tegne en afbestillingsforsikring 
hos eget forsikringsselskab eller via Europæiske 
Rejseforsikring.

Ekspeditionsgebyr

Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at 
modtage kursusmateriale, faktura, program og 
deltagerliste elektronisk eller med posten. Ønsker 
man at modtage materialet elektronisk, skal man 
huske at meddele det og oplyse sin e-mail adresse 
ved tilmelding.Såfremt man ønsker at modtage 
førnævnte materiale fysisk med posten tillægges et 
ekspeditionsgebyr.

Indkvartering

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, 
og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt 
på fire værelsestyper.  I kursusgebyret er inkluderet 
sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Værelsestillæg

Type Beskrivelse Pris

1
Indkvartering på dobbeltværelse, 
hvor der deles 1 bad og 1 toilet 
med et andet værelse 0

2 Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad 
og 1 toilet med et andet værelse 400

3 Dobbeltværelse m.eget bad/toilet 
(gebyr deles af 2 pers.) 400

4 Enkeltværelse m.eget bad/toilet
600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
og garderobeskab.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PRAKTISK INFORMATION

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 facebook.com/www.nrgaard.dk/

 instagram.com/nrgaards



Alle kursuspriser er inkl.  kost, logi, udflugter, entre, internet og undervisning. Der kan forekomme ekstra tillæg til 
betaling af materialer og/eller leje af udstyr. Der tages forbehold for trykfejl og udefra kommende prisstigninger og 
tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.

TitelTitel TidspunktTidspunkt UgeUge PrisPris

Havkajak (mulighed for IPP2 frigiverbevis) 02.07 - 08.07 27 5.395

Havkajak (mulighed for IPP2 frigiverbevis) 30.07 - 05.08 31 5.395

Øvrige kurser på NH
Golf og højskole 04.06 - 10.06 23 5.895

Mountainbike på danske spor 02.07 - 08.07 27 5.095

Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 16.07 - 22.07 29 5.095

Wellness og højskole 17.09 - 23.09 38 5.295

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariat
på telefonnummer 86682300 eller online 
på vores hjemmeside: nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes til vores 
adresse: 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro


