
Kajakker i Jæren kajakklubb 
 
Litt om egenskaper som påvirker en kajakk: 

• Jo lenger kajakken er, jo raskere er den. Lange kajakker kan være 6 m.  

• Lange kajakker er retningsstabile, men også vanskelige å snu fort 

• Korte kajakker svinger veldig lett. 

• Smale kajakker har potensiale til å være raske, men det går sent i en smal kajakk hvis du sliter med å holde balansen. Her er noen eksempler på mål: 

o 43 cm – Ekspert 

o 48 cm – Viderekommen 

o 54 cm – Litt erfaring 

o 60 cm – Nybegynner. 

• Er du høy eller veldig tung, vil du trenge en stødigere kajakk 

• Brede kajakker er stødige, men ikke gode i mye vind og store bølger. 

• En kajakk med helt rett kjøl er raskere i vannet enn en som er bananformet. Den vil også være mer retningsstabil. 

• En bananformet kjøl vil være bedre hvis du skal leke i bølger og vind. Den svinger mye lettere enn en kajakk som har rett kjøl. 

• En kajakk som er høy bak vil være vanskeligere å komme oppi om du velter, og den er også vanskeligere å rulle. 

 

Årer 

• Jo lettere en åre er, jo bedre. 

• Lengden på åra må tilpasses din høyde og kajakken. Ta heller ei for lang åre enn ei som er for kort. 

• Padler du fort og bruker høy åreføring, skal du ha ei litt kortere åre. 

• Padler du langtur og i rolig tempo skal du ha ei litt lenger åre. 

• Størrelsen på bladet skal du velge ut fra styrken din. Dette er viktig. 

• Skal du padle langtur, velger du gjerne et avlangt blad som ikke er for stort. Skal du ta en spurt, trenger du et større blad, men du må ta hensyn til hvor sterk du er. Et 

blad med stort areal og som er mer firkantet i formen er bra til lek i bølger. 

• Wing-årer bruker vi når vi skal padle fort. 

• Bøyd skaft er bra hvis du sliter med smerter i armene og trenger å bytte posisjon på hendene dine på åren. Disse årene er ikke så godt egnet for fart. 

 



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

1 

 

Barn Kayak pro 
namu 

Rask barnekajakk. Litt utstødig. 
 
Kajakken er laget i glassfiber, så vær litt 
forsiktig med den, og ikke skrap den på 
steiner. 

Lengde: 4,11 m 
Bredde: 52 cm 
Vekt:  
Padlervekt: 20-52 
kg 

2 

 

Barn og 
voksne 

RTM solo Bred kajakk som passer best til leking. 
Svinger veldig lett og er meget stødig. 
Kajakken går sent i vannet. Du tipper ikke 
i denne. 

Lengde: 330 cm 
Bredde: 70 cm 
Vekt: 20 kg 
Padlervekt: Maks 
110 kg 

3 

 

Alle Sea Bird 
Discovery 

Bred og stødig kajakk for deg som ikke har 
erfaring og vil gardere deg mot velt. 
Kajakken er lite retningsstabil, så du må 
bruke ror. Går sent i vannet. Du trener 
ikke på rulla i denne. 

Lengde: 430 cm 
Bredde: 63 cm 
Vekt: 22 kg 

4 

 

Alle (voksen 
+ et barn) 

Necky 
Looksha 
tandem 

Stor båt. Fungerer godt til nybegynnere 
som vil padle sammen med andre. Stødig 
kajakk. En voksen + et bar fungerer fint. Er 
vanskelig å manøvrere når det blåser en 
del. 

Lengde: 5,5 m 
Bredde: 76 cm 
Vekt: 43,5 kg 

5 

 

Store 
personer 

Seabird 
expedition 
HV 

Dette er en stor kajakk for store personer. 
Den er i utgangspunktet stødig, men er du 
tung, høy og uerfaren, kan den være litt 
utfordrende. Ikke særlig rask, og den er 
litt krevende å utføre egenredning på. 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 59 cm 
Vekt: 27 kg 
Padlervekt: 85 – 
105 kg 

6 

 

De fleste Seabird 
Scott MV 

Kajakken er god i bølger, og manøvrerbar. 
Medium stabil. Allround-kajakk. Kajakken 
har senkekjøl. 
 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 55,9 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 70-90 
kg (lettere 
personer kan også 
bruke den) 



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

7 

 

Barn og 
voksne 
 

OBS! 
Feil farge 
på bildet! 
Den er 
oransje 

Bred kajakk som passer best til leking. 
Svinger veldig lett og er meget stødig. 
Kajakken går sent i vannet. Du tipper ikke 
i denne. 

Lengde: 330 cm 
Bredde: 70 cm 
Vekt: 20 kg 
Padlervekt: Maks 
110 kg 

8 

 

Personer 
med litt 
erfaring. 

Necky 
Chatham 
17 

Kajakken er lett å manøvrere. God i 
bølger. Til å være så smal, så oppleves 
kajakken ganske stabil. God rullekajakk. 
Middels rask. 

Lengde: 5,2 m 
Bredde: 53,3 cm 
Vekt: 28,6 
Padlervekt: ca 70-
90 kg  

9 

 

Store 
personer 

Seabird 
expedition 
HV 

Dette er en stor kajakk for store personer. 
Den er i utgangspunktet stødig, men er du 
tung, høy og uerfaren, kan den være litt 
utfordrende. Ikke særlig rask, og den er 
litt krevende å utføre egenredning på. 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 59 cm 
Vekt: 27 kg 
Padlervekt: 85 – 
105 kg 

10  Barnekajakk Prion Stødig kajakk for barn. Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt: 

12 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Tahe 
Marine 
Reval Midi 

Havkajakk. Har ganske flat vannlinje, og er 
derfor ganske rask til havkajakk å være, 
men ikke like manøvrerbar i bølger. Lett 
år rulle og å utføre egenredning. 

Lengde: 5,2 m 
Bredde: 56 cm 
Vekt: ca 28 kg 
Padlervekt: Maks 
130 kg 

13 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Valley 
Aquanaut 

Kajakken er god i bølger, og manøvrerbar. 
Medium stabil. Allround-kajakk. Kajakken 
har senkekjøl. 
 

Lengde: 5,36 m 
Bredde: 54 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 70-109 
kg  

14 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Tahe 
Marine 
Reval Midi 

Havkajakk. Har ganske flat vannlinje, og er 
derfor ganske rask til havkajakk å være, 
men ikke like manøvrerbar i bølger. Lett 
år rulle og å utføre egenredning. 

Lengde: 5,2 m 
Bredde: 56 cm 
Vekt: ca 28 kg 
Padlervekt: Maks 
130 kg 

15      



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

16 

 

Alle (voksen 
+ et barn) 

Necky 
Looksha 
tandem 

Stor båt. Fungerer godt til nybegynnere 
som vil padle sammen med andre. Stødig 
kajakk. En voksen + et bar fungerer fint. Er 
vanskelig å manøvrere når det blåser en 
del. 

Lengde: 5,5 m 
Bredde: 76 cm 
Vekt: 43,5 kg 

17 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Valley 
Nordkapp 

En robust havkajakk for lek i bølger. Lett å 
svinge, men ikke blant de raskeste. Grei å 
rulle og utføre egenredning på. 

Lengde: 5,5 m 
Bredde: 53 cm 
Vekt: 25,5 kg 
Padlervekt: 65-100 
kg 

18 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Tahe 
Marine 
reval mini 

Havkajakk. Har ganske flat vannlinje, og er 
derfor ganske rask til havkajakk å være, 
men ikke like manøvrerbar i bølger som 
de som har mer bananformet skrog. Lett 
år rulle og å utføre egenredning. 

Lengde: 4,90 m 
Bredde: 54 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 40-80 
kg 

19 

 

Nybegynnere 
og erfarne. 

Tahe 
Marine 
Reval Midi 

Havkajakk. Har ganske flat vannlinje, og er 
derfor ganske rask til havkajakk å være, 
men ikke like manøvrerbar i bølger. Lett 
år rulle og å utføre egenredning. 

Lengde: 5,2 m 
Bredde: 56 cm 
Vekt: ca 28 kg 
Padlervekt: Maks 
130 kg 

20 

 

De fleste Seabird 
Scott MV 

Kajakken er god i bølger, og manøvrerbar. 
Medium stabil. Allround-kajakk. Kajakken 
har senkekjølg. 
 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 55,9 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 70-90 
kg (lettere 
personer kan også 
bruke den) 

21 

 

Barn Seabird 
Expedition  
Odin 

Dette er en god kajakk for barn. De vil ha 
god kontroll på den. Siden kajakken er så 
kort, vil den ikke være særlig rask, og 
heller ikke så retntingsstabil. 

Lengde: 3,67 
Bredde: 52 cm 
Vekt: 20 kg 
Padlervekt: 20-50 
kg  

23 

 

Store 
personer og 
ustødige 

Necky 
Narpa 

Stor kajakk for store personer. Denne er 
ikke laget for å leke i store bølger, men 
for deg som er ustødig, og bare skal kose 

Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

nybegynnere deg i finværet, fungerer den fint. Den er 
ikke lett å komme opp i fra vannet. 

Padlervekt:  

24 

 

Erfarne 
padlere som 
vil padle fort. 

Think EZE Ikke skrap denne på steinene, siden den 
er laget i glassfiber. Rask kajakk. Litt 
ustødig. Det er lettere å komme oppi 
denne etter en velt enn i en havkajakk. 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 51 cm 
Vekt: 15,5 
Padlervekt:  

25 

 

  Elvekajakk Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

26 

 

  Elvekajakk Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

27 

 

  Elvekajakk Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

28 

 

 Seabird 
Expedition 
LV 

Mange nybegynnere opplever denne som 
lite retningsstabil, men den er fin når du 
kan kante kajakken. Allround-kajakk. Grei 
i bølger. 

Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

29 

 

Nybegynnere Riot 
Enduro 13 

Dette er en veldig stødig kajakk. Ikke rask, 
og heller ikke retningsstabil. God for 
nybegynnere som vil være sikre på å 
unngå velt. 

Lengde: 3,86 m 
Bredde: 63,5 cm 
Vekt: 25,2 kg 
Padlervekt:  

30 

 

Nybegynnere Boreal 
Inukshuk 

Stor kajakk. God for nybegynnere og store 
personer. Ikke den beste om du skal ut i 
store bølger, men kajakken rommer mye 
bagasje. Den er litt krevende å klatre oppi 
fra vannet. 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 59 cm 
Vekt: 31 kg 
Padlervekt:  55-102 
kg 

31 

 

Litt erfarne. Boreal 
Baffin 

Denne svinger lett! Glimrende å kante, 
men for deg som ikke er trent med 
kanting, kan det bli mange ufrivillige 

Lengde: 5,22 m 
Bredde: 55,5 cm 
Vekt: 28,8 kg 



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

svinger. God i bølger og vind. Medium 
stabilitet. Lett å utføre egenredning på. 

Padlervekt: 64-102 
kg 

32 

 

Nybegynnere 
og erfarne.  

Seabird XP 
507 

Denne er i glassfiber, så ikke skrap den på 
steinene. Stødig kajakk. God i bølger, men 
svinger ikke like lett som british style-
kajakkene (Scott, Necy, Aquanaut). Til 
gjengjeld er den mer retningsstabil. 

Lengde: 5,07 
Bredde: 58,5 
Vekt: 27 kg 
Padlervekt:  50-90 
kg 

33 

 

Fiskere og 
ustødige 
padlere. 

Vega 
Design 
Fun 12 

God kajakk til fiske, og til å ta det rolig på 
godværsdager. Særdeles stødig. Kajakken 
er ikke rask, og du trenger roret for å 
holde styringen på den. Du blir våt om det 
er store bølger. I mye vind vil du slite med 
å holde kursen. 

Lengde: 3,7 m 
Bredde: 77 cm 
Vekt: 30 kg 
Padlervekt: >100 kg  

34 

 

Fiskere og 
ustødige 
padlere. 

Vega 
Design 
Fun 12 

God kajakk til fiske, og til å ta det rolig på 
godværsdager. Særdeles stødig. Kajakken 
er ikke rask, og du trenger roret for å 
holde styringen på den. Du blir våt om det 
er store bølger. I mye vind vil du slite med 
å holde kursen. 

Lengde: 3,7 m 
Bredde: 77 cm 
Vekt: 30 kg 
Padlervekt: >100 kg  

35 

 

 Dagger 
 

Elvekajakk Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

36 

 

Voksne med 
litt eller mye 
erfaring 

Design 
Kayaks 
unplugged 
regular 

God allround havkajakk. Ganske rask til 
havkajakk å være. Fungerer godt i bølger 
og til rulling. Siden den er 54 cm bred, vil 
den være litt utfordrende å holde 
balansen i for dem som er mest ustødige. 

Lengde: 5,05 m 
Bredde: 54 cm 
Vekt: 26 kg 
Padlervekt: >80 kg 

37 

 

Voksne med 
litt eller mye 
erfaring 

Design 
Kayaks 
unplugged 
large 

God allround havkajakk. Ganske rask til 
havkajakk å være. Fungerer godt i bølger 
og til rulling. Middels stabil. Lett å komme 
oppi fra vannet. 

Lengde: 5,15 m 
Bredde: 56 cm 
Vekt: 26 kg 
Padlervekt: >120 kg 

38 

 

Voksne med 
litt eller mye 
erfaring 

Design 
Kayaks 

God allround havkajakk. Ganske rask til 
havkajakk å være. Fungerer godt i bølger 
og til rulling. Siden den er 54 cm bred, vil 

Lengde: 5,05 m 
Bredde: 54 cm 
Vekt: 26 kg 



Kajakk  
nummer 

Bilde Passer for Type Egenskaper Mål 

unplugged 
regular 

den være litt utfordrende å holde 
balansen i for dem som er mest ustødige. 
Kajakken har senkekjøl. 

Padlervekt: >80 kg 

39 

 

Fiskere og 
ustødige 
padlere 

Vagabond 
Kasai 

God kajakk til fiske, og til å ta det rolig på 
godværsdager. Særdeles stødig. Kajakken 
er ikke rask, og du trenger roret for å 
holde styringen på den. Du blir våt om det 
er store bølger. I mye vind vil du slite med 
å holde kursen. 

Lengde: 4 m 
Bredde: 75 cm 
Vekt: 29 kg 
Padlervekt: 60-110 
kg  

40 

 

Erfarne 
padlere 

Havracer Rask flattvannskajakk. Den er krevende å 
komme oppi hvis du er uheldig og velter. 
Unngå steiner når du padler med denne. 
 
God til trening. 

Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

41 

 

Erfarne 
padlere 

Havracer Rask flattvannskajakk. Den er krevende å 
komme oppi hvis du er uheldig og velter. 
Unngå å steiner når du padler med denne.  
 
God til trening. 

Lengde:  
Bredde:  
Vekt:  
Padlervekt:  

42 

 

De fleste Seabird 
Scott MV 

Kajakken er god i bølger, og manøvrerbar. 
Medium stabil. Allround-kajakk. Kajakken 
har senkekjøl. 
 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 55,9 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 70-90 
kg (lettere 
personer kan også 
bruke den) 

43 

 

De fleste Seabird 
Scott MV 

Kajakken er god i bølger, og manøvrerbar. 
Medium stabil. Allround-kajakk. Kajakken 
har senkekjøl. 
 

Lengde: 5,18 m 
Bredde: 55,9 cm 
Vekt: 25 kg 
Padlervekt: 70-90 
kg (lettere 
personer kan også 
bruke den) 

 


